Vážená paní, vážený pane,
od 1. ledna 2007 nabývá účinností zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tento zákon
přinese významné změny, které se Vás mohou dotýkat. Věnujte prosím, zvýšenou pozornost
následujícím informacím.
Nový zákon o sociálních službách zavádí celou řadu změn, např. nový systém financování
sociálních služeb, což ovlivní poskytování sociálních služeb různými organizace, dále přináší
nový způsob finanční pomoci osobám, které jsou závislé na péči jiné osoby, zavádí nový druh
dávky sociální péče –
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, v této výši :
osoby do 18let
nad 18 let
STUPEŇ I – lehká závislost
3 000,- Kč
2 000,- Kč
STUPEŇ II – středně těžká závislost 5 000,- Kč
4 000,- Kč
STUPEŇ III – těžká závislost
9 000,- Kč
8 000,- Kč
STUPEŇ IV – úplná závislost
11 000,- Kč
11 000,- Kč
Dovolujeme si zároveň upozornit na skutečnost, že v některých případech dojde ke změně
místní příslušnosti správního orgánu. Místní příslušnost pro dávky sociální péče je dle
příslušné legislativy určována trvalým pobytem žadatele. Žadatelem však v tomto případě
bude osoba PEČOVANÁ nikoli PEČUJÍCÍ.
V současné době pobíráte z titulu péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě
vyžadující mimořádnou péči dávku sociální péče – příspěvek při péči o blízkou nebo jinou
osobu. Tento příspěvek bude od 1. ledna 2007 transformován na příspěvek na péči, který
však bude náležet dítěti, o které dosud pečujete a bude mu také vyplácen. Tuto transformaci
provede obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj.Městský úřad Nový Jičín, který
rozhodne o nároku na příspěvek na péči. Nikde nemusíte chodit žádat. Bude zahájeno řízení a
následně vydáno rozhodnutí o odejmutí příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou, a
následně v lednu 2007 bude rozhodnuto o příspěvku na péči.
Podle zákona o sociálních službách dítě, které bude považováno za dlouhodobě těžce
zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči ke dni účinnosti zákona, bude
považováno od 1. ledna 2007 za osobu závislou ve stupni III a příspěvek na péči bude přiznán
ve výši odpovídající tomuto stupni závislosti, tj. Kč 9.000,--.
Vám jako dosavadnímu příjemci příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu nárok na
tuto dávku od 1. ledna 2007 zanikne.
V souvislosti s touto změnou Vás dále informujeme, že pokud budete i nadále
(po 1. lednu 2007) poskytovat péči tomuto dítěti, které se stane příjemcem příspěvku
na péči, bude za Vás plátcem zdravotního pojištění stát a pokud tato doba péče bude uznána
příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení za péči v převážném rozsahu, bude
považována za náhradní dobou pro účely důchodového pojištění.
Zde je nutné upozornit na skutečnost, že v případě, kdy bude pečováno o dítě, které bude
závislé ve stupni I, nebudou pečující osoby účastny důchodového pojištění ani za ně nebude
plátcem zdravotního pojištění stát z titulu této péče.

Současně upozorňujeme na novelu zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb..

Od ledna 2007 rodičovský příspěvek rodiči nenáleží, jestliže dítěti, o které pečuje, byl podle
zvláštního právního předpisu přiznán příspěvek na péči ve výši podle stupně II (středně těžká
závislost) nebo stupně III (těžká závislost) anebo stupně IV (úplná závislost).
Čtvrtý stupeň závislosti ( ve výši 11 000,- Kč) bude přiznán na základě žádosti oprávněné
osoby nebo jejího zákonného zástupce, která bude podána na příslušném tiskopisu u
správního orgánu tj. obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nárok na dávku a její
výplatu vzniká od prvního dne v měsíci, kdy bylo požádáno o dávku či její zvýšení.
V této souvislosti navrhujeme, aby žadatelé akceptovali rozhodnutí příslušného orgánu, který
provede příslušnou změnu tak jak stanovuje zákon, v případě žádosti o čtvrtý stupeň
závislosti podali žádost – viz výše. Využití opravného prostředku – odvolání proti rozhodnutí
o stanovení stupně závislosti by nebylo efektivní a situaci žadatele neřešilo, oddálilo by
vyplacení již přiznaného příspěvku. Domníváte-li se, že splňujete podmínky na vyšší
příspěvek, je lépe požádat o přehodnocení stupně s tím, že v případě vyhovění bude částka
doplacena, zpětně od data podání žádosti.
POZOR :
NOVOU A STĚŽEJNÍ POVINNOSTÍ žadatele o příspěvek na péči (tzn. povinnost osoby
pečované) bude označení subjektu, který bude této osobě poskytovat péči – může se
jednat o instituci (ústavní zařízení, společnosti poskytující terénní služby v domácnosti a pod),
osobu (příbuzný, soused a pod,),či může dojít k souběhu obou skutečností. Další povinností
příjemce dávky je využívat příspěvek na péči k zajištění potřebné pomoci odpovídající
přiznanému stupni závislosti, proto je nutné z tohoto důvodu nahlásit do 15ti dnů od
právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, kdo o osobu (příjemce
příspěvku) pečuje (viz výše).

Vážená paní, vážený pane,
přijměte prosím tuto stručnou informaci, abychom Vám pomohli se zorientovat ve výrazných
změnách v sociální oblasti. Následně budeme pravidelně uveřejňovat informace v regionálním
tisku a televizi. Dne 13.12.2006 připravujeme ve spolupráci se Svazem tělesně postižených,
místní organizací s klubem SPCCH, informativní setkání pracovníků odboru sociálních věcí
s veřejností k diskusi nad novou legislativou upravující oblast sociální péče, akce proběhne
v aule Městského úřadu Nový Jičín, od 15,00 hodin.
Věřím, že vzájemným pochopením a spoluprací, tuto náročnou změnu zvládneme tak, aby
proběhla co nejlépe, ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.
Děkujeme za pochopení.

