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Opatrovateľský príspevok dosiahol úroveň čistej minimálnej
mzdy
Tento rok opäť potešíme opatrovateľov, ktorí sa doma starajú o najbližších. Plníme tak prísľub, aby výška peňažného príspevku na opatrovanie dosiahla do roku 2020 úroveň
čistej minimálnej mzdy. Nám sa to podarilo už v predstihu. Dnes nadobúda účinnosť nariadenie o zvýšení tohto príspevku
 
Oddnes je peňažný príspevok na opatrovanie u poberateľov v produktívnom veku 430,35 eur mesačne, teda v sume čistej minimálnej mzdy pre tento rok.

V posledný májový deň vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa zvýši peňažný príspevok na opatrovanie, ako aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie. Týmto opatrením
ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na prijaté programové vyhlásenie vlády. V ňom sa kabinet zaviazal zvýšiť príspevok na opatrovanie a do roku 2020 sa
priblížiť k výške čistej minimálnej mzdy, čo bolo aj ambíciou ministra Richtera. Tento termín sa dokonca podarilo o rok skrátiť.

„Títo ľudia si to bezpochyby zaslúžia a zaslúžia si aj viac, pretože nikto nemôže poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím lepšiu starostlivosť ako jeho najbližší,“
konštatuje minister práce Ján Richter. Navyše verí, že i v budúcich rokoch kondícia verejných financií umožní do zvýšenia premietnuť aj silný rast minimálnej mzdy.

V prípade opatrovateľa v produktívnom veku jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím má príspevok na opatrovanie stúpnuť o takmer 61 eur, opatrovatelia poberajúci
dôchodkovú dávku si prilepšia o viac ako 30 eur.

Zvýšenie by sa malo v tomto roku pozitívne dotknúť v priemere 33 730 opatrovateľov a 22 650 opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.

Zvýšila sa aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie zo sumy 3,82 eura na sumu 4,18 eura, , čo predstavuje v priemere viac o približne 50 eur mesačne.

O tom, že sme urobili veľmi dobrý a prospešný krok svedčia aj pozitívne vyjadrenia zástupcov detí a dospelých s ŤZP, s ktorými navrhnuté opatrenia vždy konzultujeme a
pripravujeme.

Výška finančných príspevkov 

Kalkulačka pre výpočet príspevku na opatrovanie 
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