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Potvrzeno. Hendikepovaným zdraží služby

dnes 7:55

Pavel Cechl

Hendikepovaní lidé si od ledna připlatí za některé služby, jako jsou například osobní asistence a pečovatelské
služby, nákup, donáška jídla či vyžehlení prádla. A to navzdory tomu, že proti tomu protestovaly organizace
sdružující tělesně postižené.

Ilustrační foto

Ministerstvo práce a sociálních věcí nakonec vyšlo vstříc jen některým z nich. Výjimku připustilo u těch, kteří jsou
odkázáni na pomoc profesionálů v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně. Většina jejich sazeb zůstane v dosavadní výši.

Informovalo o tom ministerstvo, které schválilo novou úhradovou vyhlášku. Například za osobní asistenci se bude
platit 155 korun za hodinu namísto současných 135 Kč, pokud nebude poskytována v rozsahu vyšším než 80 hodin za
měsíc.

Stejně jako u asistence vzroste do limitu 80 hodin cena za pomoc například s oblékáním, osobní hygienou, s přesuny na
vozík a z něj či s podáváním jídla, běžným úklidem, nákupy a pochůzkami. Zajištění celodenní stravy, tedy tří jídel
denně, stoupne z 205 na 235 korun, cena oběda z 95 na 105 Kč.

U pečovatelské služby dojde k navýšení sazby za dovoz nebo donášku jídla ze 40 na 50 korun, za vyprání a vyžehlení
kilogramu prádla z 80 na 90 korun a za nákup jídla, za ošacení nebo vybavení domácnosti ze 140 na 160 korun.

Seznam Native

Fotograf Tomáš Třeštík vám poradí, jak můžete nápaditě vyfotit své ratolesti

https://www.novinky.cz/autor/pavel-cechl-159
https://i.seznam.cz/clickthru?spotId=3382561&amp;section=/zpravodajstvi&amp;collocation=brandsafe&amp;sid=id%3D4477249853213956180%7Ct%3D1576146362.853%7Cte%3D1671088521.058%7Cc%3D03027412300EE19E4649EA5DED3F198B&amp;r=5iBYOFN0cq4q85LsAf2794nJmmM-6-1-0&amp;destination=https%3A//native.seznamzpravy.cz/zachytte-prchave-okamziky/%3Futm_source%3DSeznam%26utm_medium%3DN_InA_D_3


15.12.22 8:15 Potvrzeno. Hendikepovaným zdraží služby - Novinky

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-potvrzeno-hendikepovanym-zdrazi-sluzby-40417369 2/2

Poskytnutí ubytování včetně souvisejících služeb, jako je úklid, se má podle návrhu zvýšit z 250 na 280 korun za den.
V azylových domech nebo domech na půl cesty bude tato suma nižší. Navýšení úhrad je podle MPSV nezbytné
především s ohledem na růst cen. Celková výše nákladů sektoru sociálních služeb stoupla ze 49 miliard korun v roce
2019 na více než 80 miliard korun.

„Ne vždy platí, že skutečná výše úhrady od klientů bude dosahovat maximální sazby. Jde o možnost, nikoliv
o povinnost. Poskytovatelé sociálních služeb podle našich zkušeností přihlížejí také k individuálním možnostem
klientů,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Rozpaky nad výpočtem

Úřad původně chtěl zvýšit sazby plošně všem. To kritizovali zástupci hendikepovaných. Podle nich by se měl nejdřív
zvednout příspěvek na péči, jinak někteří zdravotně postižení nebudou schopni platit.

Spokojeni však nejsou ani s finálním zněním vyhlášky. „Chápeme, že poskytovatelé nemají dostatek peněz, aby zajistili
dostatečný počet služeb, protože se už delší dobu nezvyšovala jejich cena. Ale nejsme si jisti, jak se to bude počítat.
Také se může stát, že se situace daného člověka zhorší, bude potřebovat služby od více poskytovatelů a bude platit vyšší
částku,“ řekl Václav Krása z Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Podle Jakuba Augusty z tiskového odboru ministerstva bude výpočet jednoduchý. „Pokud člověk využije méně než
80 hodin péče, pak mu může být účtována nejvyšší možná úhrada 155 korun za hodinu. V případě, že si objedná více
než těchto 80 hodin, tak za každou z nich může zaplatit nejvýše stávající maximum, tedy 135 korun za hodinu. V rámci
jednoho poskytovatele se budou hodiny péče sčítat,“ řekl Augusta.

Poskytovatelé sociálních služeb jsou s kompromisem spokojeni. Dokonce to byli oni, kdo jeho základní podobu navrhl,
byť u nich byla hranice na sto hodinách měsíčně. „Věděli jsme, že zvýšení narazí na uživatele služeb, ale i na některé
poskytovatele, jejichž cílová skupina potřebuje péči v rozsahu sto a více hodin měsíčně,“ uvedl Jiří Horecký, prezident
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Hendikepovaní pryč z kojeňáků. Ale kam?
Domácí
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