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Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na péči
V průběhu roku 2019 došlo ke změně výše příspěvku na péči. Od 1. dubna 2019 se navýšil příspěvek
na péči ve IV. stupni závislosti na 19 200 Kč. Jestliže poskytuje osobě pomoc poskytovatel pobytových
sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
došlo k navýšení příspěvku na 13 200 Kč.
Od 1. července 2019 se zvýšil příspěvek na péči ve III. stupni závislosti osobám do 18 let na 13 900 Kč
a osobám starším 18 let na 12 800 Kč. V případě, že pomoc poskytuje osobě poskytovatel pobytových
sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
navýšil se příspěvek na péči osobám do 18 let na 9 900 Kč a osobám starším 18 let na 8 800 Kč.
Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2020 došlo ke změně základní a procentní výměry důchodů. Základní výměra se zvýšila
o 220 Kč na 3 490 Kč. Procentní výměra důchodu se navýšila o 5,2 % a navíc o pevnou částku 151
Kč. Společně se zvýšením důchodů došlo k navýšení příplatků k penzím účastníků odboje a osobám
rehabilitovaným. Tyto příplatky se zvýšily stejně jako procentní výměra u vyplácených důchodů, tedy
rovněž o 5,2 % a pevnou částku 151 Kč.
Rodičovský příspěvek
Od 1. ledna 2020 došlo k navýšení rodičovského příspěvku na celkovou částku 300 000 Kč
pro rodiče, který aktivně k 1. lednu 2020 čerpá rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let a pro rodiče, který
začne čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. ledna 2020. V případě péče o více dětí mladších 4 let
narozených současně je celková výše rodičovského příspěvku 330 000 Kč. Rodičovský příspěvek lze
pobírat i za předpokladu, že dítě do 2 let je umístěno do předškolního zařízení v rozsahu 92 hodin
měsíčně. Docházka u dítěte staršího než 2 roky se nesleduje. Měsíční výši rodičovského příspěvku si určí
rodič sám v závislosti na výši předchozích příjmů. Jestliže rodič předchozí příjmy nedoloží, je maximální
měsíční výše rodičovského příspěvku 10 000 Kč.
Minimální mzda
Od 1. ledna 2020 se zvýšila minimální měsíční mzda z částky 13 350 Kč na 14 600 Kč pro zaměstnance,
kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzrostla ze 79,80
Kč na 87,30 Kč.
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Od 1. března 2020 dochází k rozšíření zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní
pomůcku. Kromě těžkých vad nosného nebo pohybového ústrojí, těžkých zrakových postižení a těžkých
sluchových postižení se jedná také o zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení
pohyblivosti - konkrétně jde o některá cévní, srdeční a plicní onemocnění.
Další informace k sociálním dávkám Vám může poskytnout sociální pracovnice Milada Hutěčková, DiS.,
která má každou třetí středu v měsíci v suterénu Kulturního střediska Velké Polomi, od 10 do 12 hod
pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle 737 212 868, e-mailem
mhuteckova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

