Stanovisko Unie pečujících z. s. k návrhu poslanců Jany Pastuchové, Lucie
Šafránkové, Kateřiny Valachové, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského a
dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 1237)
Poslanci navrhují: zrušení diferenciace částek příspěvku na péči u skupin osob ve stupni
závislosti III a IV. Výše příspěvku na péči by měla tedy i ve stupních závislosti III a IV být jednotná
- s rozdílem pouze pro osoby do 18 let věku a pro osoby starší 18 let, a to obdobně, jako je
tomu ve stupních závislosti I a II. Přitom se i u pobytových služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo
dětského domova anebo speciálního lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu
bude nově vycházet z vyšší částky, tj. z částky, která byla dosud podle novely zákona č. 47/2019
Sb. aplikována „v ostatních případech“.
Rozdílná výše příspěvku na péči byla zavedena jako podpora pečující rodiny či
jednotlivce s cílem co nejdelšího setrvání osoby závislé na péči v domácím prostředí.
Dalším krokem mělo být zvýšení příspěvku ve stupni závislosti I a II. Tento záměr úplně
zanikl a již se o něm neuvažuje, protože nejsou peníze. Místo toho se zvažuje navýšení
příspěvku do pobytových služeb. Unie pečujících si váží kvalitních pobytových služeb,
uznáváme, že sociální služby jsou podfinancované. Na druhé straně je smutné, že se na
podporu pečujících o osobu blízkou zapomíná, byť jsou důležitou a nezbytnou součástí
systému péče.
Pokud je rozdílná výše příspěvku považována poskytovateli sociálních služeb za
diskriminující, pečující cítí své postavení taktéž jako diskriminující – pečují bez finanční
odměny, bez nároku na dovolenou, bez možnosti náležitě pečovat o své zdraví, jsou ve
vakuu bez náležité ochrany.
Máme konkrétní reakce pečujících i osob pečovaných, kteří jsou rozčarování ze
současné situace, která se zabývá pouze dotováním pobytových služeb a neřeší stávající
nedostatek adekvátních terénních či odlehčovacích služeb, nedostatek podpory
pečujících, nedostatek financí na sociální služby u osob závislých na pomoci druhých.
Uvědomujeme si
potřebu zkvalitnění péče, poskytované kvalifikovaným
personálem, stejně jako i nutnost zvýšit společenskou prestiž zaměstnanců v sociální
sféře tak, aby pracovníci zůstávali a byli na svou práci hrdí. Samozřejmostí by mělo být
i odpovídající ohodnocení jejich náročné práce.
Cesta ke kvalitním sociálním službám a náležité podpoře pečujících není
v malých změnách a opakovaných částečných novelách, ale v komplexní změně
systému.
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