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Zprávy z Vysočiny

Domovům pro seniory, stacionářům, domácí péči a dalším sociálním službám v minulém roce výrazně

vzrostly náklady. Zdražit ale nemohly. Ceny reguluje takzvaná úhradová vyhláška ministerstva práce a

sociálních věcí. To na konci prosince vydalo novou a ceny sociálních služeb tak budou růst.

Poskytovatelé sociálních služeb hledali cesty, jak se s rostoucími náklady vyrovnat. Nakupovali proto například

levnější potraviny nebo šetřili na energiích. "Koncem roku jsme nakupovali levnější suroviny a samozřejmě to je

pak cítit v kvalitě stravy," potvrdila ředitelka Domova s pečovatelskou službou v pelhřimovských Městských

sadech Petra Bruknerová.

Maximální denní sazba za ubytování se s novou úhradovou vyhláškou zvedla o dvacet korun. Za oběd si můžou

sociální služby účtovat o deset korun víc, o stejnou částku můžou zdražit i hodinovou taxu za žehlení, úklid a

podobné práce.

Poskytovatelé budou zdražovat postupně

Ne všude k navýšení plateb došlo prvního ledna, protože vyhláška vyšla až 23. prosince. Ceny tak budou růst u

jednotlivých poskytovatelů postupně. Nejčastěji se chystají zdražovat pobytová zařízení, jako jsou například

domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem nebo domovy pro osoby se zdravotním postižením.

"Většina poskytovatelů využije té možnosti navýšení na maximální hranici úhrad," řekl ve vysílání Českého

rozhlasu Vysočina prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. "Co se týká například stravy,

tak to třicetikorunové navýšení stačí. U ubytování ta sazba dlouhodobě nepokrývá náklady, ale zdrojů

financování sociálních služeb a pobytových zařízení je více. Takže někdy slouží státní dotace k tomu, aby pokryla

část těchto nákladů. A co se týká částky za péči, tak ta nepokrývá náklady," dodal.

Klientům musí zbýt alespoň 15% příjmů

Například v domovech pro seniory, se zvláštním režimem nebo pro lidi se zdravotním postižením můžou měsíční

platby za ubytování a stravu vzrůst až o 1800 korun měsíčně. "Před tím zdražením na úhradu sociálních služeb v

plné výši nemělo asi 30 % seniorů v České republice, ale od prvního ledna se zvýšil i starobní důchod," věří Jiří

Horecký, že platby nebudou pro seniory likvidační. A připomíná i regulační pojistku 15%.

„To znamená, že seniorovi, kterému nestačí jeho příjem na pokrytí ubytovacích a stravovacích služeb, musí

zůstat 15 % na jeho osobní potřeby, zejména na doplatky, léky a další výdaje. Teprve potom může být stanovena

úhrada za ubytovací a stravovací služby," upřesnil Jiří Horecký. V případě, že senior na úhradu poplatků nemá

dostatečný příjem, tak je úhrada stanovena ve snížené výši a rodina může rozdíl doplatit. I když se to v řadě

případů děje, není to povinnost.
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