
Informujeme

Jste osoba vyžadující zvláštní péči? Od žádosti k plnění
Sociální pojištění péče nabízí jako pojištění péče částečné pokrytí rizik potřeby péče. Plnění má podobu peněžního plnění, 
věcného plnění a služebního plnění.
Jejich rozsah závisí na druhu péče a stupně samostatnosti i na schopnostech a závislosti na osobní pomoci v šesti relevantních 
oblastech elementárního životního stylu.

Kdo vyžaduje péči a získá stupeň závislosti?
Péči vyžaduje ten, kdo po dobu minimálně šesti měsíců vykazuje zdravotně podmíněné omezení samostatnosti, a proto 
potřebuje pomoc jiných osob. Musí se přitom jednat o osoby, které nemohou samostatně kompenzovat nebo zvládnout své 
tělesné, kognitivní nebo psychické postižení nebo zdravotně podmíněné zatížení či požadavky.

Aby mohl být stanoven stupeň závislosti 1 až 5, ověří znalec péče pomocí „nového posudkového testu“, co osoba vyžadující 
péči může zvládnout samostatně a při čem potřebuje osobní pomoc a podporu v každodenním životě. Posuzovány jsou při 
tom oblasti mobility, kognitivních a komunikačních schopností, způsob chování a psychické problémy, soběstačnost, zvládání 
požadavků podmíněných nemocemi, terapiemi a zatížením i vytváření každodenního života a sociálních kontaktů.

Jaké výhody jsou poskytovány?
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Kromě toho: Nárok na pečovatelské poradenství, preventivní, krátkodobou péči, pečující pomůcky a opatření zlepšující byd-
lení až do výše 4 000 €.

Sociální zabezpečení pečovatelů
Pro pečující osoby, které vedle péče týdně nepracují více než 30 hodin a alespoň 10 hodin týdne věnují alespoň ve 2 dnech 
týdně péči o osoby vyžadující zvláštní péči, bude na žádost vyplacen z fondu péče příspěvek k zákonnému důchodovému po-
jištění. Výše příspěvků se orientuje podle stupně závislosti a plnění, které se využívají.
Stejně tak budou vyplaceny příspěvky k zákonnému pojištění v nezaměstnanosti, pokud pečovatelé bezprostředně před výko-
nem pečující činnosti platili pojištění. Pečující činnost byla také postavena pod ochranu zákonného úrazového pojištění.

Zde je návod, jak na to:
• Stáhněte si formulář žádosti o požadované plnění pojištění sociální péče u fondu péče nebo na jejich internetových   
 stránkách
• Vyplňte formulář s pomocí poradce VdK
• Odevzdejte u fondu péče pro kontrolu
• Posouzení lékařskou
• Rozhodnutí fondu péče o stanoveném stupni závislosti a přiznaném plnění pojištění sociální péče

Pokud by byla Vaše žádost zamítnuta nebo byl stanoven příliš nízký stupeň závislosti, máte možnost zahájit odvolací řízení. 
Vedle právního poradenství převezmeme za naše členy podání žádosti a povedeme případně odvolací řízení nebo žalobu.

Ambulantní plnění Plně stacionární
plnění

Denní/
noční péče

Daňová úleva
§ 45 bOpatrovné Věcné plnění

Stupeň závislosti 1 - - 125 € - 125 €

Stupeň závislosti 2 316 € 724 € 770 € 689 € 125 €

Stupeň závislosti 3 545 € 1.363 € 1.262 € 1.298 € 125 €

Stupeň závislosti 4 728 € 1.693 € 1.775 € 1.612 € 125 €

Stupeň závislosti 5 901 € 2.095 € 2.005 € 1.995 € 125 €


