Hlavní změny právní
úpravy ve vztahu
k osobám se zdravotním
postižením pro rok 2012 a
následující
JUDr. Jan Hutař

I. Systém důchodového pojištění


Jediná významnější změna se týká
zavedení nového tzv. druhého pilíře
důchodového systému. Nezměněná
zůstává struktura důchodu: starobní,
invalidní důchod I-III. stupně,
pozůstalostní důchody, vdovský,
vdovecký, sirotčí nemění se
podmínky pro přiznání důchodu ani
jejich struktura či rozsah
započítávaných dob.

ALE POZOR!
Důchody přiznávané od října budou
nižší.
 U lidí s výpočtovým základem 20 – 25
000 Kč až o 500 Kč měsíčně


Životní minimum 2012
Částka životního minima jednotlivce 3 410
 Částka životního minima osoby, která je posuzována
jako první v pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč.
Částka životního minima osoby, která je posuzována
jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
 a) 2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není
nezaopatřeným dítětem,
 b) 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let
věku,
 c) 2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let
věku,
 d) 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.


Příklad výpočtu rodiče+2 děti,
věk 3 a 11 let
Starší rodič
 Mladší rodič
 Dítě 11 let
 Dítě 3 let
 Životní minimum
rodiny celkem


3 140
2 830
2 140
1 740
9 850

Význam životního minima
1) pro státní sociální podporu
a) kritérium pro nárok na dávku
b) minimální započítávaná výše příjmů
c) Část dávek vyjádřená v násobcích ŽM


2) pro pomoc v hmotné nouzi spolu s existenčním minimem
základní ukazatele pro příspěvek na živobytí a dávky pomoci v
hmotné nouzi
3) Kriterium pro zvýšení příspěvku na péči o 2 000 Kč
4 Pro Dávky OZP ve vztahu k pomůckám

Částka existenčního minima


Částka existenčního minima osoby
činí měsíčně 2 200 Kč.

III. Státní sociální podpora









1. Zásadně se mění kompetence úřadů
2.Zcela zaniká sociální příplatek tj. i v případech rodin se
zdravotně postiženým členem
3. rodičovský příspěvek se vyplácí nejdéle do 4 let věku
dítěte a nově se zavádí hranice 220 000 Kč platná pro jedno
dítě.
4. ruší se vyhláška č. 207/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
5. nově se stanoví podmínky pro příspěvek na úhradu potřeb
dítěte v rámci pěstounské péče tak, že při I. stupni závislosti
se částka životního minima násobí koeficientem 2,35 při II.
stupni závislosti koeficientem 2,90 a při II.I nebo IV. stupni
koeficientem 3,1.
6. zavádí se časové omezení výplaty příspěvku na bydlení
počínaje rokem 2012.

Zánik sociálního příplatku


Nárok na sociální příplatek podle čl.
VIII bodu 2 zákona č. 347/2010 Sb.,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s úspornými opatřeními
v působnosti Ministerstva, zaniká dnem
31. prosince 2011. O zániku nároku na
sociální příplatek zašle orgán státní
sociální podpory jeho poživateli sdělení,
které se nedoručuje do vlastních rukou.

Změna kompetencí


Orgány státní sociální podpory, které
vykonávají státní správu podle tohoto
zákona, jsou
Úřad práce České republiky – krajské
pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu
(dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“),
 Ministerstvo práce a sociálních věcí.“.


Zvýšený rodičovský příspěvek


Nárok na rodičovský příspěvek, který ke dni
31. prosince 2011 náležel podle zákona
č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ke dni
účinnosti tohoto zákona, z důvodu péče o dítě
dlouhodobě zdravotně postižené nebo
dlouhodobě těžce zdravotně postižené, jde-li o
dítě, které je ke dni účinnosti tohoto zákona
mladší 3 let, bude náležet i po 31. prosinci
2011, nejdéle však do 3 let věku tohoto dítěte,
ve výši 7 600 Kč



Rodičovský příspěvek bude po 31. prosinci
2011 vyplácet příslušný orgán státní sociální
podpory bez žádosti v případě, že dítě
zakládající nárok na rodičovský příspěvek
nemá zároveň nárok na příspěvek na péči.
Má-li toto dítě nárok na příspěvek na péči,
musí rodič nejpozději do 31. ledna 2012
písemně provést volbu pouze jedné dávky,
protože § 30b odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona platí i pro tyto případy

Příspěvek na bydlení


Příspěvek na bydlení náleží nejdéle po
dobu 84 kalendářních měsíců v období
10 kalendářních let. Sčítají se všechny
doby pobírání příspěvku na bydlení
v posledních 10 letech před
kalendářním měsícem, na který
oprávněná osoba žádá o tento
příspěvek, a to i při změně bytu u téže
oprávněné osoby.

Výjimky



jde-li o byt,
a) který užívá osoba, které byl poskytnut
příspěvek na úpravu tohoto bytu podle
zvláštního právního předpisu19),

b) v bytovém domě s byty zvláštního
určení užívaný osobou, jejíž zdravotní stav
to vyžaduje,

c) zvláštního určení užívaný osobou, jejíž
zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje,

d) kde žijí výlučně osoba nebo společně
posuzované osoby starší 70 let.

Nájemní byty


Počet osob
v rodině
podle
§ 7 odst. 5

Praha

více než 50 000 – 10 000 – do 9 999
100 000 99 999 49 999

1

7068

5 616

5 352

4 563

4 379

2

10 144 8 157

7 796

6 715

6 464

3

13 813 11 214 10 742 9 330

9 001

4 a více

17 269 14 135 13 565 11 862 11 466

zákona

Byty družstevní a ve
vlastnictví
Jednotně jen podle počtu osob
 jedna
4 053
 dvě
6 042
 tři
8 421
 čtyři a více 10 699


IV. Příspěvky podle vyhlášky
182/1991 Sb..


Vyhláška se ruší nahrazuje ji zákon o
poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením

Zákon o dávkách pro OZP
Nová terminologie a důvody pro
přiznání průkazů TP, ZTP a ZTP/P
2. Příspěvky na provoz motorového
vozidla a na individuální dopravu
nahrazuje nový příspěvek na mobilitu
1.

3. Dosavadní příspěvky na opatření
zvláštních pomůcek, na úpravu bytu a na
zakoupení, celkovou úpravu a zvláštní
úpravu motorového vozidla se transformují
do nového příspěvku na pomůcky.
4. Bez náhrady zanikají příspěvky a úhradu za
užívání bezbariérového bytu a garáže a
příspěvek úplně nebo prakticky
nevidomým občanům.

1. Průkaz osoby se zdravotním
postižením
Zásadně se mění důvody pro přiznání průkazu,
dosavadní zdravotní indikace jsou nahrazeny stupni
závislosti, při čemž platí že průkaz TP náleží při I.
stupni závislosti, ZTP při druhém stupni závislosti
nebo osobám straším 18 let , které nejsou schopny
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
průkaz ZTP/P osobám se stupněm závislosti III nebo
IV a osobám které nejsou schopné zvládat základní
životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
z jiných důvodů než je praktická nebo úplná hluchota.

Nová kritéria „Základní životní
potřeby“











mobilita,
orientace,
komunikace,
stravování,
oblékání a obouvání,
tělesná hygiena,
výkon fyziologické potřeby,
péče o zdraví,
osobní aktivity,
péče o domácnost.

Vymezení základních životních
potřeb
a) Mobilita:


Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se
považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání,
stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem,
popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200
m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu
jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní
prostředky včetně bariérových.

b) Orientace:


Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje
stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a
sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se
časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a
situacích a přiměřeně v nich reagovat.

c) Komunikace:


Za schopnost zvládat tuto základní životní
potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
dorozumět se a porozumět, a to mluvenou
srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět
všeobecně používaným základním obrazovým
symbolům nebo zvukovým signálům, používat
běžné komunikační prostředky.

d) Stravování:


Za schopnost zvládat tuto základní životní
potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,
nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst
se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

e) Oblékání a obouvání:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu
se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si
oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a
obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat
s oblečením v souvislosti s denním režimem.
f) Tělesná hygiena:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu
se považuje stav, kdy osoba je schopna použít
hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé
části těla, provádět celkovou hygienu, česat se,
provádět ústní hygienu, holit se.

g) Výkon fyziologické potřeby:
 Za schopnost zvládat tuto základní životní
potřebu se považuje stav, kdy osoba je
schopna včas používat WC, vyprázdnit se,
provést očistu, používat hygienické
pomůcky.
h) Péče o zdraví:
 Za schopnost zvládat tuto základní životní
potřebu se považuje stav, kdy osoba je
schopna dodržovat stanovený léčebný režim,
provádět stanovená léčebná a
ošetřovatelská opatření a používat k tomu
potřebné léky, pomůcky.

i) Osobní aktivity:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje
stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými
osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat
aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání,
zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
j)Péče o domácnost:

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se
považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci
osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní
potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí
spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné
domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.“.

Zachování dosavadních
oprávnění
Rozsah oprávnění vyplývající
z průkazek TP, ZTP a ZTP/P se
nemění. Dosavadní průkazky
zůstanou v platnosti do roku 2015
souběžně od roku 2012 budou
vydávány průkazy nové. Výměna
dosavadních průkazek bude možná až
do 31.12. 2015

2. Příspěvek na mobilitu
Výše stanovená jednotnou částkou
400 Kč měsíčně.
Podmínky nároku
a) Nezvládání mobility nebo orientace
b) Opakované dopravování
Nárok není u DpS, DpZP, DszR a ZZÚP.

3. Příspěvek na pomůcky
Příspěvek se přiznává na základě
zdravotních indikací uvedených
v příloze zákona. Součet vyplacených
příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí
v 60 kalendářních měsících po sobě
jdoucích nesmí přesáhnout částku
800.000 Kč.

Příspěvek na pomůcky
4. Maximální výše příspěvku na jednu
pomůcku činí 350.000 Kč.
 Zavádí se spoluúčast ve výši 10%, a
pomůcky jejichž cena nedosahuje
24.000 Kč se poskytují jen v případě,
že příjem je nižší než 8- násobek
životního minima.


Příspěvek na zakoupení
motorového vozidla




Maximální výše příspěvku na zvláštní
pomůcku poskytovaného na pořízení
motorového vozidla činí 200 000 Kč.
Opětovně lze přiznat za 10 let. Dříve
jen za podmínky vrácení alikvotní části
příspěvku

Příspěvek na pomůcky


Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je
poskytován na pořízení motorového vozidla,
se opětovně poskytne při splnění podmínek
uvedených v odstavcích 2, 5 a 6 nejdříve po
uplynutí 120 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve
kterém nabylo právní moci předchozí
rozhodnutí o tomto příspěvku; to neplatí,
jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho
poměrnou část vrátila, popřípadě jí jeho
vrácení bylo prominuto.

Výpůjčka zvláštní pomůcky


Příspěvek na zvláštní pomůcku se neposkytuje na
pořízení stropního zvedacího systému, schodišťové
plošiny a schodolezu. Tyto zvláštní pomůcky se
poskytují na základě smlouvy o výpůjčce podle
občanského zákoníku11) osobě starší 3 let, která
má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí
uvedenou v příloze k tomuto zákonu v bodě 1 písm.
a), b) nebo d) až i), a to na její žádost. Konkrétní
zvláštní pomůcku určuje krajská pobočka Úřadu
práce;
11) § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. Pomoc v hmotné nouzi

Nové vymezení těch, kdo nejsou v
HN


„a)
není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou
výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou
osoby, která je












starší 68 let,
poživatelem starobního důchodu,
invalidní ve třetím stupni,
osobou pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství nebo
rodičem celodenně, osobně a řádně pečujícím alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče pobírajícím
rodičovský příspěvek, a to po dobu trvání nároku na rodičovský příspěvek a po této době takto
pečujícím o dítě, které z vážných důvodů nemůže být umístěno v jeslích nebo v mateřské škole
nebo obdobném zařízení,
osobou osobně pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I
nebo osobou osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně
těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), a to za
předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby
byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba
poskytující pomoc17a); je-li pečujících osob více, lze toto ustanovení použít pouze u jedné z nich,
a to té, která byla určena jejich písemnou dohodou, a nedohodnou-li se, nelze toto ustanovení
použít vůbec,
poživatelem příspěvku na péči ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká
závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost),
nezaopatřeným dítětem,
uznána dočasně práce neschopnou,
práce neschopná z důvodu, který by byl u pojištěnce pojištěného podle zákona o nemocenském
pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,“.

Pomoc v hmotné nouzi


b) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných
důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání3) nebo
účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti4), a to po
dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém
došlo k odmítnutí,




c) prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem
vlastním přičiněním (§ 11),




d) je osobou samostatně výdělečně činnou nebo spolupracující
osobou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení
nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k
nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění,

Nové vymezení působnosti
„§ 6
 Orgány pomoci v hmotné nouzi
 Orgány pomoci v hmotné nouzi jsou


Úřad práce České republiky - krajské
pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu
(dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“),
 Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále
jen „ministerstvo“).“.


„§ 7
Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou
působností a újezdní úřady



V oblasti pomoci v hmotné nouzi plní
některé úkoly rovněž pověřené obecní
úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou
působností a újezdní úřady. Výkon
působnosti stanovené pověřeným
obecním úřadům a obecním úřadům
obcí s rozšířenou působností je výkonem
přenesené působnosti.“.

§ 11
Zvýšení příjmu vlastním přičiněním


2) Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se
rozumí zvýšení příjmu





a) vlastní prací, odpadlo





b) řádným uplatněním nároků a pohledávek,




c) prodejem nebo jiným využitím majetku.

Nová definice „veřejné služby“


Veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo
dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování
životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a
sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba
je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami
vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání54) na
základě písemné smlouvy, která obsahuje základní
údaje o těchto osobách (jméno, popřípadě jména,
příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt),
místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby,
uzavřené s krajskou pobočkou Úřadu práce po
dohodě s obcí nebo dalším subjektem. Za výkon
veřejné služby nenáleží odměna.

Nové využití veřejné služby
Veřejná služba nahrazuje snahu o
zvýšení příjmu vlastní prací
 Je povinná


Nové rozdělení zvýšení částek E M


Zvýšení za majetek a uplatnění
pohledávek po 50 %

Nové podmínky pro doplatek na
bydlení
1.
2.
3.

Příjem po odečtení příspěvku na
bydlení je nižší než ŽM
Je nárok na příspěvek na bydlení
Lze přiznat i do 1,3 ŽM a také osobám
v domovech pro seniory, domovech
pro osoby se zdravotním postižením,
domovech se zvláštním režimem a
v chráněném bydlení

Doba pobírání doplatku


Doplatek na bydlení náleží nejdéle po
dobu 84 kalendářních měsíců v období
10 kalendářních let. Sčítají se všechny
doby pobírání doplatku na bydlení
v posledních 10 letech před kalendářním
měsícem, na který oprávněná osoba
žádá o tento doplatek, a to i při změně
bytu u téže oprávněné osoby.

Výjimky


jde-li o byt,






který užívá osoba, které byl poskytnut
příspěvek na úpravu tohoto bytu podle
zvláštního právního předpisu19),
zvláštního určení podle občanského
zákoníku, pokud je užívaný osobou,
jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu
vyžaduje,
kde žijí výlučně osoba nebo společně
posuzované osoby starší 70 let.“.

Výše doplatku
rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů
na bydlení připadajících na aktuální
kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na
bydlení vyplacený v měsíci bezprostředně
předcházejícím aktuálnímu kalendářnímu
měsíci, a částkou, o kterou příjem
 osoby zvýšený o vyplacený příspěvek na
živobytí převyšuje částku živobytí osoby,
nebo společně posuzovaných osob


Způsob výplaty
Způsob výplaty určuje plátce dávky
 nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané
dávky bude poskytnuto ve formě
poukázky opravňující k nákupu zboží ve
stanovené hodnotě nebo prostřednictvím
elektronického platebního prostředku
karty sociálních systémů


Zákon o sociálních službách
Posuzování stupně závislosti.
 Místo 18 úkonů péče o vlastní osobu a
18 úkonů sebeobsluhy 10 základních
životních potřeb.
 Použití nejen pro stupeň závislosti, ale i
pro průkazy TP, ZTP či ZTP/P


Základní životní potřeby











mobilita,
orientace,
komunikace,
stravování,
oblékání a obouvání,
tělesná hygiena,
výkon fyziologické potřeby,
péče o zdraví,
osobní aktivity,
péče o domácnost.

Stupně závislosti do 18 let










stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři
základní životní potřeby,
stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři
nebo pět základních životních potřeb,
stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest
nebo sedm základních životních potřeb,
stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm
nebo devět základních životních potřeb,
a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

Stupně závislosti nad 18 let










stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo
čtyři základní životní potřeby,
stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo
šest základních životních potřeb,
stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm
nebo osm základních životních potřeb,
stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět
nebo deset základních životních potřeb,
a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické
osoby.

Výše příspěvku do 18 let
a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká
závislost),
 b) 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně
těžká závislost),
 c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká
závislost),
 d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná
závislost).“.


Zvýšení o 2000 Kč


Při příjmu do dvojnásobku životnního
minima

Použití pro průkazy


Průkaz TP náleží osobám, které jsou
podle zákona o sociálních službách
považovány pro účely příspěvku na péči
za osoby závislé na pomoci jiné osoby
ve stupni I (lehká závislost).

Zákon o sociálních službách


Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou
podle zákona o sociálních službách
považovány pro účely příspěvku na péči
za osoby závislé na pomoci jiné osoby
ve stupni II (středně těžká závislost), a
osobám starším 18 let, které nejsou
schopny zvládat základní životní potřeby
v oblasti mobility nebo orientace
z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

Zákon o sociálních službách
Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle
zákona o sociálních službách považovány pro
účely příspěvku na péči za osoby závislé na
pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká
závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a
osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na
mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace, s výjimkou osob uvedených
v odstavci 3.
 V TOMTO PŘÍPADĚ STAČÍ I JEN JEDINÁ
ŽIVOTNÍ POTŘEBA MOBILITA NEBO
ORIENTACE


Co se bude posuzovat?
§ 1 (3) „Při hodnocení schopnosti osoby
zvládat základní životní potřeby se hodnotí
 tělesné struktury, a
 tělesné funkce duševní, mentální, smyslové,
oběhové, dechové, hematologické,
imunologické, endokrinologické, metabolické,
zažívací, vylučovací, neuromuskuloskeletální,
včetně hrubé a jemné motoriky, a funkce
hlasu, řeči a kůže,
 a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy
funkčních schopností.“


Jak se bude hodnotit?


§ 1 (2) „v přirozeném sociálním prostředí
a s ohledem na věk fyzické osoby.“

Neschopnost zvládání základních
životních potřeb
1.
2.
3.

Úplná nebo těžká funkční porucha
Nutnost dodržovat režim bránící
zvládání životní potřeby
Nezvládání alespoň jedné z aktivit, z
níž se životní potřeba skládá

Neschopnost zvládání základních
životních potřeb (§ 1 (4))


Za neschopnost zvládání základní životní
potřeby se považuje stav, kdy porucha
funkčních schopností dosahuje úrovně úplné
poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes
využívání zachovaných potenciálů a
kompetencí fyzické osoby a využívání běžně
dostupných pomůcek, prostředků, předmětů
denní potřeby nebo vybavení domácnosti,
veřejných prostor nebo s využitím
zdravotnického prostředku nelze zvládnout
životní potřebu v přijatelném standardu.

Neschopnost zvládání základních
životních potřeb (§ 1 (4))


Za neschopnost zvládání základní
životní potřeby se považuje rovněž stav,
kdy režim nařízený odborným lékařem
poskytujícím specializované
zdravotnické služby neumožňuje
provádění základní životní potřeby
v přijatelném standardu.

Neschopnost zvládání základních
životních potřeb (§ 2 (1))


Při hodnocení schopnosti osoby zvládat
základní životní potřeby se posuzuje, zda
z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu je rozsah duševních,
mentálních, tělesných a smyslových funkčních
schopností dostatečný k pravidelnému
zvládání základní životní potřeby a zda je
fyzická osoba schopna rozpoznat, provést a
zkontrolovat správnost zvládnutí základní
životní potřeby. Přitom se přihlíží k tomu, zda
dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvale
ovlivňuje funkční schopnosti, k výsledku
rehabilitace a k adaptaci na zdravotní
postižení.

Správní řízení o příspěvku na
péči
Žadatel o příspěvek na péči vyplní žádost, která má
stanovené náležitosti správním řádem a zákonem o
soc. službách.
Mezi náležitosti žádosti o příspěvek na péči patří
označení fyzické nebo právnické osoby, která bude
poskytovat péči osobě závislé na pomoci.
Souhlas uvedené osoby s poskytováním pomoci.
Určení způsobu vyplácení příspěvku na péči.
Doklady o příjmu oprávněné osoby a společně
posuzovaných osob v rozhodném období pro účely
zvýšení příjmu (§12).

Sociální šetření
Sociální šetření učiní sociální pracovník krajské
pobočky Úřadu práce v domácnosti žadatele o
příspěvek na péči – 6 okruhů.
Kontrola posudků posudkových lékařů –
objektivní přezkoumání zdravotního stavu
žadatele, i když je rozhodováno na základě
lékařského posouzení.
Zodpovědnost je sociální pracovnici, která
vykola sociální šetření – chyby = žaloby.

Posouzení zdravotního stavu
Lékaři lékařské posudkové komise by měli
vycházet z jednoho posudku v rámci všech
peněžitých dávek.
V rámci posouzení příspěvku na péči bude
posuzováno 10 základních životních potřeb a
jejich dílčích aktivit: mobilita, orientace,
komunikace, stravování, obouvání a
oblékání, tělesná hygiena, výkon
fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní
aktivity, péče o domácnost.

Rozhodnutí
Úřad práce rozhoduje na základě
navrženého posudku lékařské
posudkové komise.
Rozhodnutí by nemělo obsahovat žádné
konkrétní lékařské diagnózy.


Způsob výplaty příspěvku na
péči §18
Příspěvek na péči vyplácí příslušná
krajská pobočka Úřadu práce.
Příspěvek na péči je vyplácen v české
měně prostřednictvím karty sociálních
systémů, na účet příjemce, nebo v
hotovosti.
Výplata příspěvku na péči do zahraničí je
provedena krajskou pobočkou Úřadu
práce přes poštovní složenku.

Kontrola využití příspěvku na
péči
§29 – zákona č. 108/2006 Sb., v pozdější

právní úpravě, provádí obecní úřad s
rozšířenou působností kontrolu využívání
příspěvku na péči.
Předmětem kontroly je zjištění, zda je
příspěvek využíván na zajištění pomoci
odpovídající přiznanému stupni závislosti
osobě, které byl příspěvek na péči přiznán.
Kontrola příjemce příspěvku probíhá jiným
způsobem než sociální šetření v rámci
žádosti o příspěvek na péči.

Příjemce příspěvku na péči
Příjemce příspěvku na péči by měl od
1.1.2012 při kontrole využití příspěvku na
péči prokázat až 12 měsíců zpětně
využití příspěvku – účtenkami za služby,
převody z účtů.
Nositelem důkazů je přijemce příspěvku
pokud nemá registrovaného
poskytovatele soc. služeb.

Osoba jiná
§ 83
Od 1.1.2012 osoba jiná v zákoně č.
108/2006 Sb. uvedena jako asistent
sociální péče.
Písemná smlouva s uživatelem příspěvku
na péči.
Od 1.1.2009 daňové zvýhodnění osoby
jiné (asistenta sociální péče) do výše
finančního příjmu ve výši V.stupně
závislosti za jeden kalendářní rok.

Děkuji

za pozornost

