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Výška príspevku
Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku:
Základná výška peňažného príspevku je mesačne:
476,74 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
634,06 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak:
je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a
fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky
výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.
Sumy peňažných príspevkov sa znížia , ak:
je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2 násobok sumy životného minima,
je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima,
je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
Ak opatrovanie vykonáva dôchodca:
Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá :
starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),
výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok,
tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:
238,37 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
317,03 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP,
Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:
209,77 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
294,84 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.
Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného
príspevku na opatrovanie je 307,52 € .
Sumy peňažných príspevkov sa znížia , ak:
je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
Ak osoba s ŤZP zomrie:
Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci kalendárny mesiac.
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