
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI:

1) Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let věku činí za kalendářní měsíc
         stupeň I (lehká závislost) – 880 Kč
         stupeň II (středně těžká závislost) – 4 400 Kč
     stupeň III  (těžká  závislost)  u  osob,  které  využívají  pobytové  sociální  služby –  8  800 Kč
                                                     u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby – 12 800 Kč
      stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby – 13 200 Kč
                                                     u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby – 19 200 Kč

2) Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
         stupeň I (lehká závislost) – 3 300 Kč
         stupeň II (středně těžká závislost) – 6 600 Kč
     stupeň III  (těžká  závislost)  u  osob,  které  využívají  pobytové  sociální  služby –  9  900 Kč
                                                     u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby – 13 900 Kč
      stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby – 13 200 Kč
                                                     u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby – 19 200 Kč

Postup žádosti o příspěvek na péči:
1) Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné ,,Žádosti o příspěvek na
péči“ podané na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na pobočce Úřadu práce, Integrovaném
portálu MPSV (sekce elektronické formuláře), či je možno stáhnout písemný formulář na mých
webových stránkách.
Současně vyplňujeme ,,Oznámení o poskytovateli pomoci“, jehož tiskopis je taktéž k dispozici na
výše zmiňovaných místech.
2) Po podání žádosti  následně sociální pracovník Úřadu práce provede sociální šetření, při kterém
se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí,  vše pak
zašle okresní zprávě sociálního zabezpečení
3) Po tomto šetření pak budete písemně vyzváni, aby jste se dostavili ke svému praktickému lékaři
na lékařské vyšetření (zde doporučuji jej nejdříve zkontaktovat a konkrétně se domluvit)
4) Praktický lékař následně vypíše jemu zaslané formuláře + přiloží aktuální zdravotní záznamy
posuzovaného  a  odešle  je  na  OSSZ.  Po  vyhodnocení  posudkovým  lékařem  budete  písemně
informováni.

Postup žádosti o navýšení již přiznaného příspěvku na péči:
- postup shodný viz. výše, formulář:  Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

Výplata příspěvku na péči
Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči
vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se
vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem nebo poštovním poukazem.


