
ÚHRADOVNÍK SLUŽBY

Účel

Tento úhradovník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

sociálně terapeutické dílny.

Základní činnosti

Služby sociální prevence – sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány bez úhrady. Výjimku tvoří poskytnutí stravy

dle §67 odst. 2 písm. b) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

● Stravování

Úhrada za stravu se stanoví podle počtu dnů skutečně odebrané stravy a podle uživatelem zvolené varianty

stravování.

Poskytnutí stravy Úhrada

Oběd 95,- Kč

Obědy jsou dodávány externím dodavatelem. Pitný režim a svačinu připravují pracovníci služby DUHOVÝ DŮM

Ostrava, sociálně terapeutické dílny.

Odhlášení stravy

Uživatel má možnost řádně odhlásit stravu. Za řádně odhlášenou stravu se považuje strava odhlášená nejpozději do

7:00 hodin dne, kdy má být strava poskytnuta.

V případě, že si uživatel neodhlásí objednanou stravu ve stanoveném termínu, bude mu částka za objednanou

stravu započtena do úhrady za poskytnutou sociální službu – stravování.
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Podmínky pro řádné odhlášení stravy:

❖ Pracovníci poskytovatele převezmou ústní, telefonické, písemné oznámení o odhlášení stravy.

❖ Uživatel splní lhůtu pro odhlášení stravy.

Fakultativní činnosti

Úhrada dalších nákladů souvisejících s poskytováním sociální služby.

● Doprava

Za úhradu je poskytována doprava (svozy domů, akce aj. na přání uživatele sociální služby).

Typ vozidla úhrada 1 km (vč. DPH)

Škoda Fabie 9,50 Kč

Ford Tranzit/Renault Master 15,50 Kč

O přidělení automobilu na danou jízdu rozhoduje vedoucí střediska (sociální pracovnice). U výběru přihlíží k počtu

míst ve voze (efektivita využití), přednost využití automobilu je při zajištění zdravotní péče a při služební jízdě.

Volba typu vozidla závisí na možnosti přesunu uživatele a typu kompenzační pomůcky a dále na aktuální dostupnosti

jednotlivých vozidel.

Vzdálenost (délka trasy) je stanovena na základě použití serveru Mapy.cz.

V případě akcí organizovaných poskytovatelem, kdy je svoz uživatelů organizován hromadně a shodně (všichni

dopravovaní jedou z místa A do místa B), jsou náklady na svoz rozpočítány dle počtu dopravovaných osob.

V případě poruchy vozidla či absence řidiče si poskytovatel vyhrazuje právo nabízenou službu neposkytovat či zrušit.

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem.
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Podmínky úhrady

Úhrada od uživatele

Za poskytnuté sociální služby hradí uživatel úhradu za stravu a dopravu.

Způsob úhrady

Úhradu je možno provést přímo do pokladny DUHOVÉHO DOMU Ostrava, sociálně terapeutických dílen nebo

převodem na účet Slezské diakonie.

Bankovní spojení: Komerční banka, Ostrava, 107-4543410207/0100, variabilní symbol – datum narození uživatele (ve

tvaru ddmmrrrr).

Platby se hradí do 15. dne od převzetí vyúčtování za poskytnuté služby.

Při platbě do pokladny DUHOVÉHO DOMU Ostrava, sociálně terapeutických dílen je vystaven příjmový doklad

(číslovaný), plátce obdrží originál dokladu. Plátce zkontroluje účel a výši platby – za stravu a dopravu.

Přeplatek na úhradě

Přeplatky na úhradách za poskytované služby budou poskytovatelem vyúčtovány nejpozději v rámci vyúčtování za

měsíc následující po měsíci, v němž přeplatek vznikl.

Úhradovník je účinný dnem 1. 4. 2023.

V Ostravě dne

………………………………………………………………

Mgr. Nikola Šimíková, vedoucí střediska
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