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Milí přátelé, členky a
členové našeho sdružení,
partneři, a sympatizanti!

Pečující osoba a
zdravotní pojištění

Elektrické čtyřkolky
Velor-X-Trike

Aktuality

Skloubit práci a péči o
závislou osobu je velmi
složité, proto v praxi nemá řada pečujících lidí
žádný vlastní příjem.
Když nemá pečující osoba
žádný zdanitelný příjem,
tak neplatí daň z příjmu,
ale zdravotní pojištění
musí být vždy placeno.
Pouze za státní pojištěnce
(např. nezaopatřené děti,
důchodce, ženy na rodičovské dovolené) platí
zdravotní pojištění stát.

V současné době jednáme
s prodejcem jednoduchých
a cenově dostupných dvoumístných elektrických
čtyřkolek a tříkolek. Nabíjení je možné z běžné sítě
230V s dojezdem kolem 70
km, což je dostatečné pro
městský a příměstský provoz. Náklady na 100 km se
pohybují kolem 30 Kč, což
je více než příznivé. V jednání je i umístění dobíjecích stanic ve sloupech
elektrického osvětlení v
nemocnicích a na parkovištích obchodních center.

Příspěvek na péči
Od srpna 2016 se oproti
aktuálnímu stavu příspěvek na péči zvyšuje o 10
%. Měsíční výše příspěvku na péči od 1. srpna
2016 bude:



880 Kč (nad 18 let) a
3 300 Kč (do 18 let) v
I. stupni závislosti
(lehká závislost)
 4 400 Kč (nad 18 let)
a 6 600 Kč (do 18 let)
ve II. stupni závislosti (středně těžká závislost)
 8 800 Kč (nad 18 let)
a 9 900 Kč (do 18 let)
ve III. stupni závislosti (těžká závislost)
13 200 Kč (pro všechny)
ve IV. stupni závislosti
(úplná závislost)



Stát platí zdravotní
pojištění rovněž za
osoby pečující o závislou osobu ve stupni
závislosti II, III a IV a
o děti mladší 10 let,
které jsou závislé na
péči jiné osoby ve
stupni I. závislosti.
Vždy je potřeba splnit u
příslušné zdravotní pojišťovny oznamovací povinnost, aby byl řádně splněn
statut "státního pojištěnce".

Přejeme Vám krásné letní a dovolenkové dny.
Těšíme se s Vámi na shledanou opět po letních
prázdninách.

Věříme, že i v současné nelehké době společně
najdeme cestu k lepšímu životu.
Vaše APP.
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