Pro využívání pobytových sociálních
služeb v ČR (státního a neziskového sektoru) je často PnP brán jako klíčový příspěvek pro financování potřebné pomoci
pro zajištění základních životních potřeb.
Mnoho z pobytových sociálních služeb
hodnotí potřebnost přijetí klienta do služby právě dle přiznaného stupně PnP. Vše
však záleží na individuální domluvě mezi
vámi a zařízením, zda je možné službu
financovat i z jiných (vlastních) zdrojů.
Pro vyhledávání vhodné pobytové sociální služby můžete využít Registr poskytovatelů sociálních služeb (iregitr.mpsv.cz). Popřípadě se můžete obrátit
na soukromá pobytová zařízení, kde by
PnP nemusel být brát jako klíčový prvek
pro poskytování služby.

mocní, mám já nárok na ošetřovné,
abych se mohla postarat o syna v době
nemoci manžela?
Ošetřovné u dospělých osob čerpat
lze, pokud spolu žijí ve společné domácnosti, ale podmínkou je, že zdravotní stav
nemocného je natolik závažný, že jeho
ošetřující lékař písemně potvrdí, že nemocná osoba potřebuje ošetřování jinou
osobou.
Podrobnější informace o ošetřovném
najdete na stránkách ČSSZ. To, že je
třeba zajistit péči o postiženého syna
v době nemoci pečující osoby, nehraje
žádnou roli.
Zpracovala Mgr. Michaela Zapletalová,
krajská koordinátorka NRZP ČR
pro Jihomoravský kraj

Využití PnP na úhradu jídla
Lze z PnP platit nejen donášku jídla, ale i samotné jídlo?
PnP je určen na zajištění péče osobě,
která potřebuje pomoc při zvládání základních životních potřeb. Pomoc zajišťuje buď osoba blízká, asistent sociální péče
nebo registrovaný poskytovatel sociálních
služeb. Pokud tato osoba využívá službu,
která jí rozváží obědy, tak z příspěvku
na péči lze financovat roznášku oběda, ne
samotný oběd. K financování stravy je
určen např. důchod, příspěvek na živobytí, mzda atd.

Doplatek za léky
Chci se zeptat na ten nový zákon
o vrácení peněz za doplatky za léky.
Dceři je 21 roků, je nesvéprávná a pobírá ID 3. stupně. Za léky doplácí ročně
asi 3500 Kč. Má nárok na nějaké vráceni peněz? Jestli ano, tak jak to máme
vyřídit? Dcera je registrována u ČPZP.
Změna doplatků za léky bude platit od
ledna roku 2020. Roční limit pro vaši
dceru je 500 Kč/rok, pokud doložíte
na dceřinu zdravotní pojišťovnu rozhodnutí o přiznání ID 3. stupně. Rozhodnutí
je třeba doložit do konce roku 2019. Doložte i rozhodnutí o tom, že jste ustanovena opatrovníkem.
Limit na léky hlídá zdravotní pojišťovna a ta vás bude kontaktovat, pokud
bude limit překročen. Nemusíte se tedy
obávat, že budete muset doplatky na léky
dokládat vy. Pojišťovna tento limit sama
hlídá, a pokud je překročen, vrací i přeplatky.

Ošetřovné
Jsem zaměstnaná v nemocnici jako
zdravotní sestra. Manžel pečuje celodenně o těžce postiženého syna. Syn
pobírá PnP a ID. Pokud manžel one-

Na otázky do VOZKOVY poradny
NRZP odpovídají pracovníci poradny
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, regionálního pracoviště
pro Jihomoravský kraj.
Na poradnu se mohou obracet se
svými dotazy:
 osoby se zdravotním postižením,
 senioři,
 rodiče dětí se zdravotním postižením,
 opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům,
 rodinní příslušníci,
 ostatní pečující osoby,
 další skupiny uživatelů soc. služeb.
Témata otázek, ve kterých poradna
bezplatně poradí:
 příspěvek na péči,
 dávky státní sociální podpory,
 dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením,
 důchody,
 uzavírání a kontrola smluv o poskytování sociální služby,
 zbavení právní způsobilosti,
 věci související se sociálním zabezpečením.



Prac. doba: po, st: 8.30–12, 12.30–
–17 h; út, čt, pá: 9–12 h.
Adresa pro osobní návštěvy: Cejl
892/32 (u zastávky Körnerova), 602 00
Brno. (1. patro). Plně bezbar. přístup (výtah u zadního vchodu do budovy).
Vedoucí poradny: Mgr. Michaela
Zapletalová.

V případě úmrtí osoby se zdravotním
postižením čeká pozůstalé kromě vyřizování obvyklých záležitostí i další vyřizování týkající se příspěvků od úřadu práce
a pomůcek, na jejichž pořízení přispěla
či je zapůjčila zdravotní pojišťovna.
Do osmi dní od úmrtí příjemce příspěvku na péči, na mobilitu či dalších
příspěvků (např. na zvláštní pomůcku,
na bydlení apod.) musí pečující osoba či
jiný pozůstalý tuto skutečnost oznámit
úřadu práce, a to písemnou formou. V případě příspěvku na péči a na mobilitu
(příp. dalších pravidelně vyplácených
příspěvků) dojde k zastavení jejich výplaty. V případě příspěvku na zvláštní pomůcku úřad práce pouze zanese do spisu
informaci o úmrtí. Případné vrácení poměrné části poskytnutého příspěvku není
vyžadováno.
Co se týká kompenzačních pomůcek,
které poskytla zdravotní pojišťovna (jedná
se zejména o ortopedické vozíky, zvedáky
či polohovací lůžka), je zapotřebí co nejdříve – samozřejmě v rámci možností –
kontaktovat dodavatele a domluvit se
s ním na odvezení pomůcky či pomůcek.
Může se stát, že pozůstalí nebudou vědět,
která firma pomůcky dodala. Nejlepším
řešením v takové situaci je obrátit se
na zdravotní pojišťovnu, která potřebné
údaje dohledá.
Potřebnou radu či podporu jsou
schopni a ochotni poskytnout také pracovníci sociálního poradenství ParaCENTRA Fenix. O poradenství může požádat
osoba starší 15 let s tělesným postižením
získaným v důsledku poškození míchy
nebo její blízcí. Při volné kapacitě je
k dispozici i osobám s jiným druhem tělesného postižení. Konzultace jsou poskytovány od pondělí do pátku vždy od 9
do 13 hodin osobně v prostorách ParaCENTRA Fenix nebo na telefonu
či e-mailu. Po dohodě i na jiném místě
v Brně, např. v kavárně nebo přímo u vás
doma. Více na www.pcfenix.cz.
Mgr. Zdeňka Veselá, DiS.
sociální pracovnice ParaCENTRA Fenix

