Informace k souběhu příspěvku na péči o dítě a další závislé osoby dle kapitoly 6.4.8
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce a k příspěvku na péči dle zákona č.108/2006
Sb.
1. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Je poskytován
podle zákona 108/2006 Sb., a náleží osobě se zdravotním postižením. Příspěvek lze použít pouze
na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné
osoby. (Zda osoba, která o tuto osobu pečuje, dostává další podporu na školení, dotace či jiné, nemá
na příspěvek závislé osoby vliv). Tento příspěvek je poskytován závislé osobě z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, neboť potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při
zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tuto pomoc ji
poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je
zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové
zdravotnické zařízení hospicového typu. Na příspěvek na péči o jiné závislé osoby dle zákona č.
201/2006 Sb. nemá vliv, jaký příjem má osoba, která o osobu se zdravotním postižením pečuje.
Příspěvek podle zákona č. 108/2006 Sb. se nevyplácí, jestliže je závislé osobě po celý kalendářní
měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, nejde-li o poskytování sociálních služeb
podle § 52. (To neplatí v případě, kdy je se závislou osobou k hospitalizaci přijata podle jiného
právního předpisu jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě
ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c) jako osoba poskytující pomoc).
2. Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby dle čl. 6.4.8 Specifické části pravidel pro žadatele
a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a příp. také s NN náleží osobě,
která pečuje o závislou osobu např. se zdravotním postižením (která může pobírat příspěvek dle
zákona 108/2006 Sb.). Tento příspěvek bude poskytován pečující osobě z důvodu podpory
zvýšení zaměstnanosti osob pečujících o jiné závislé osoby. Tento příspěvek se použije pro
úhradu nutných nákladů spojených s péčí o děti nebo jiné závislé osoby, např. při účasti osoby
pečující o ně na školení (po dobu jeho trvání) nebo při nástupu dosud nezaměstnané osoby do
nového zaměstnání (po dobu max. 6 měsíců).
Shrnutí:
1. Poskytnutím příspěvku na péči o dítě a další závislé osoby dle pravidel OPZ nedochází ke
snížení příspěvku na péči podle zákona, neboť každý příspěvek může být poskytován jiné
osobě. Příspěvek na péči podle zákona je poskytován primárně závislé osobě. Zatímco
příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby je poskytován buď službou příjemce přímo
závislé osobě, nebo prostřednictvím příspěvku pečující osobě.
2. Výše příspěvku závislé osobě je stanovena zákonem stejně jako podmínky, za kterých se
tento příspěvek se nevyplatí (což se týká určitých situací v případě hospitalizace závislé
osoby, viz výše). Závislá osoba musí mít zajištěnou potřebnou pomoc bez ohledu na to, že
pečující osoba se vzdělává.
3. Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby dle čl. 6.4.8. Specifické části pravidel pro
projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady je čerpán pouze na
pokrytí nutných výdajů spojených s péčí o závislé osoby…, nikoliv tedy veškerých nákladů
spojených s péčí o závislé osoby. Stejně tak zákon poskytuje „příspěvek“ na péči, tzn. nejsou
pokryty veškeré náklady. Tím je možné konstatovat, že se nejedná o zdvojení příspěvku na
péči.
Závislá osoba je definována zákonem č. 108/2006 Sb. Jestliže se jedná o „Příspěvek na péči o dítě a
další závislé osoby“, pak není možné poskytovat tento příspěvek na péči osobě, která není uznána
závislou osobou (definice je uvedena v ustanovení § 8 zákona č. 108/2006 Sb.). Upozorňuji, že nárok
na příspěvek na péči vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku (§ 13 odst. 2 zákona č.108/2006).
Je tedy možné podpořit účastníky projektu, kteří se starají o osoby, které již podaly žádost o příspěvek
na péči nebo příspěvek na péči dle zákona pobírají. V rámci projektu bude příspěvek na péči o dítě
a další závislé osoby dle čl. 6.4.8 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce posuzován
z hlediska naplnění základní podmínky způsobilosti jako je nezbytnost výdaje pro dosažení cíle
projektu či jeho efektivnost a hospodárnost. Tento příspěvek nemůže být brán jako finanční
motivace pro účastníky v projektu, kteří pečují o osobu závislou. Finanční motivací je poskytnutí
rozšíření kvalifikace a podpora z projektu pro tuto CS.

