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Dnes

Domovy pro seniory chystají v příštím roce další zdražování. Umožní
jim to úhradová vyhláška

Za pobyt a stravu si obyvatelé domovů pro seniory v příštím roce zřejmě připlatí. Novela úhradové vyhlášky, která
určuje maximální měsíční poplatek za pobyt a stravu na den, umožní navýšení cen až o dvanáct set korun za
měsíc. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak reaguje na zvýšení provozních nákladů zařízení sociální péče.
Některé domovy se zdražením počítají od ledna, jiné až na jaře. 

Měsíční pobyt v domově pro seniory v Sokolnicích přijde teď pana Červenku na 13 650 korun. V novém roce si za
něj připlatí o dvanáct set. „Já to zvládnu. Doma jsem měl nájem 9,5 tisíce a osm tisíc jsem projedl,“ řekl České
televizi.

Senioři, kterým by důchod nestačil, mají nárok na příspěvek. „V České republice je ochranný mechanismus. Kdo
by na úhrady neměl, tak se mu to vypočítá tak, aby mu zbylo patnáct procent důchodu,“ poznamenal prezident
Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Zbytek pak doplatí stát nebo rodina.

Zdroj: ČT24
Dražší domovy pro seniory
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Rostou ceny energií i potravin 
Domovy pro seniory novelu úhradové vyhlášky, která zdražení služeb umožní, vítají. Pobyt nově přijde maximálně
na 270 korun za den a celodenní strava na 225. „Já jsem za to rád, protože ceny neúměrně rostly. V rámci měsíční
spotřeby se nám nárůst projevil o osmdesát až sto tisíc,“ uvedl ředitel Domova pro seniory Sokolnice Petr
Nováček.

Vyšší náklady musí zaplatit zařízení ze svých rozpočtů. Co nepokryjí sama, zaplatí zřizovatelé. Novela úhradové
vyhlášky tak uleví rozpočtům. „My teď uzavíráme meziresortní připomínkové řízení. To vydání ve sbírce zákonů
chceme dokončit v následujících dvou týdnech,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Druhé zvýšení cen během necelého roku
Jedná se už o druhou novelu a zvýšení cen během necelého roku. Předtím se ale osm let nezměnily. Od roku 2014
si zařízení mohla za pobyt a stravu účtovat maximálně 11 400 korun za měsíc, od letošního března 13 650. Příští
rok to už bude 14 850 korun. Seniorům se přitom během osmi let několikrát zvedly důchody. Ten průměrný
vzrostl o víc než sedm tisíc. Příští rok dosáhne devatenácti tisíc.

Podle Českou televizí oslovených ekonomů i sociologů dopadá inflace a zdražování energií nejvíc na lidi, kteří žijí
sami, nebo ty, kteří pečují o další osobu. Do této skupiny se podle odhadů společnosti STEM během podzimu
dostane až milion a půl lidí. Často jde právě o seniory.

ODKAZ

Menší porce a žádné svačiny. Provozovatelé domovů pro
seniory přemýšlejí, jak vyjít s penězi na stravování
(https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3417324-mensi-porce-a-zadne-svaciny-provozovatele-

domovu-pro-seniory-premysleji-jak-vyjit-s)

ODKAZ

Mnozí senioři šetří, kde se dá. Někteří jsou závislí na
pomoci státu či potravinových bank
(https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3541696-mnozi-seniori-setri-kde-se-da-nekteri-jsou-

zavisli-na-pomoci-statu-ci-potravinovych)
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