SLEZSKÁ DIAKONIE
Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava
Odlehčovací služba
ÚHRADOVNÍK SLUŽBY

ÚČEL
Tento úhradovník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ
DŮM Ostrava, odlehčovací služba.
Odlehčovací služba je poskytována nejméně na jednu noc, nejdéle na dobu tří měsíců po sobě jdoucích.
Uživatel sociální služby - osoba, se kterou poskytovatel uzavřel smlouvu o poskytování sociální služby.

 UBYTOVÁNÍ
Úhrada ubytování se stanoví tak, že výše úhrady za ubytování se násobí počtem nocí v měsíci,
po které byla využívána služba.
Úhrada za ubytování zahrnuje:
 ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s kuchyňským koutem. Pokoj je vybaven následujícím
zařízením: 2 postele, 2 noční stolky, 2 lampičky, 2 police, šatní skříně pro dva uživatele, židle,
psací stůl s lampičkou, stropní světlo. K pokoji náleží sprchový kout, toaleta, umyvadlo se
sklopným zrcadlem.
 Ubytování dále zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné
úpravy ložního a osobního prádla, žehlení a odvoz komunálního a jiného odpadu, wi-fi připojení.
Ubytování na jednu noc činí 170Kč.
Další ustanovení:
 Na úhradě se mohou podílet i rodinní příslušníci uživatele.

 STRAVOVÁNÍ
Úhrada za stravu se stanoví podle počtu dnů skutečně odebrané stravy a podle uživatelem
zvolené varianty stravování.
Úhrada celodenního stravování činí 155 Kč, z toho:
 Snídaně 25 Kč
 Dopolední svačina 10Kč
 Oběd 75 Kč
 Odpolední svačina 10Kč
 Večeře 35 Kč
Obědy jsou dodávány externím dodavatelem, z tohoto důvodů poskytovatel postupuje podle jeho
doporučení. Ostatní jídla jsou připravována pracovníky střediska DUHOVÝ DŮM Ostrava.
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ODHLAŠOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ
 Odhlášení oběda:
Odhlášení oběda může provést uživatel nejpozději den předem do 15:00 hodin. V pátek pouze do 10:00
hodin dopoledne. O víkendu není možné oběd odhlásit.
 Odhlášení ostatního jídla:
Uživatel může odhlásit ostatní objednané jídlo nejpozději den předem do 8:00 hodin.
1. V případě, že si uživatel neodhlásí objednané stravování v termínu, bude mu částka za
objednanou stravu započtena do úhrady za poskytnutou sociální službu - stravování.
Uživateli bude odhlášena strava od druhého dne následujícího po dni, kdy odhlášení stravy
oznámil.
2. V případě, že zájemce - uživatel nenastoupí na odlehčovací službu, bude mu částka za
objednanou stravu v den předpokládaného nástupu započtena do úhrady za poskytnutou
sociální službu - stravování.
3. V případě hospitalizace uživatele, je uživateli
následujícího dne, kdy je hospitalizace potvrzena.

odhlášena strava

automaticky od

Odhlášení stravy se má oznámené při splnění těchto podmínek:
 Pracovníci poskytovatele převezmou ústní, telefonické, písemné nebo jiným způsobem učiněné
oznámení o odhlášení stravy - písemně tuto informaci zaznamenají do denních záznamů.
 Uživatel splní lhůtu pro odhlášení stravy.

 ÚHRADA ZA ÚKONY PÉČE
Úhrada za úkony péče podle skutečně spotřebovaného času na poskytnutí úkonu.
90 Kč/1 hodina
Jednotlivé úkony péče jsou poskytovány v rámci základních činností služby.

 ZPŮSOB ÚHRADY
Úhradu je možno provést přímo do pokladny střediska, prostřednictvím sociální pracovnice nebo
převodem na účet Slezské diakonie. Bankovní spojení: Komerční banka, Ostrava, 1074543410207/0100, variabilní symbol – datum narození uživatele (např. 8.7.1999 – VS 871999)
Platby za služby se hradí do 15 dne od obdržení vyúčtování za poskytnuté sociální služby.
Při platbě do pokladny nebo sociální pracovnici je vystaven příjmový doklad (číslovaný), plátce obdrží
originál dokladu. Plátce zkontroluje účel a výši platby – za ubytování, stravu (počet dní).
Úhradovník služby
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Náležitosti příjmového dokladu: datum vystavení, razítko, účel platby, podpis osoby, která doklad
vystavila.
Příjemce přeplatku na úhradě
Vznikl-li přeplatek na úhradě, příjemce přeplatku je osobně uživatel, zákonný zástupce – rodič,
opatrovník nebo jiná osoba, kterou si uživatel určí.

 ZÁLOHA
V den nástupu uživatele na odlehčovací službu je splatná záloha ve výši částky za ubytování a stravu
po dobu poskytování služby (např. pobyt v délce 7dnů = 7x170Kč + 7x155Kč – záloha ve výši
2275Kč).
 STACIONÁŘ
Během pobytu na odlehčovací službě může uživatel služby starší 15-ti let, který je uživatelem služby
Denní stacionář ve středisku Duhový dům Ostrava tuto službu nadále využívat.
Uživatel odlehčovací služby starší 15-ti let, který není uživatelem služby Denní stacionář
střediska Duhový dům, tuto službu v rámci pobytu na odlehčovací službě využívat nemůže.

 MODELOVÉ PŘÍKLADY
Víkendový respit (2dny)
Ubytování: 170 Kč
Strava: 310 Kč
Péče: při 5 hodinách za každý den spotřebovaného času 900 Kč
Celkem: 1380 Kč

Služba v délce 14 dnů
Ubytování: 2210 Kč
Strava: 2170 Kč
Péče: při 5 hodinách za každý den spotřebovaného času 6300 Kč
Celkem: 10680 Kč

Služba v délce 28 dnů
Ubytování: 4590 Kč
Strava: 4340 Kč
Péče: při 5 hodinách za každý den spotřebovaného času 12600 Kč
Celkem: 21530 Kč

Úhradovník služby
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FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
ÚHRADA DALŠÍCH NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 DOPRAVA
Doprava bez úhrady:
 doprava včetně doprovodu k lékaři, vyžaduje-li to aktuální zdravotní stav klienta,
 pravidelná každodenní docházka do školy.
1. Za úhradu je poskytována doprava včetně doprovodu k lékaři na navazující ošetření,
pravidelné kontroly, preventivní prohlídky na přání uživatele sociální služby.
Doprava uživatelů
0 – 5* km
5 – 10* km
10 – 20* km
nad 20* km
*vzdálenost místa dojezdu od střediska

úhrada za cestu tam i zpět
40,- Kč
70,- Kč
100,- Kč
4,- Kč/ za každý 1 km nad 20 km

2. Docházka do práce (pravidelná každodenní docházka)
Uživatelé, kteří pravidelně každodenně dojíždění do práce, hradí za využívání automobilu paušální
měsíční částku, podle vzdálenosti místa dojezdu (práce) od střediska.
Vzdálenost

Paušální částka

0 – 10 km

450,- Kč

10 – 25 km

650,- Kč

nad 25 km

850,- Kč

O přidělení automobilu na danou jízdu rozhoduje vedoucí střediska (sociální pracovník/pracovnice). U
výběru přihlíží k počtu míst ve voze (efektivita využití), přednost využití automobilu je při zajištění
zdravotní péče a při služební jízdě.

 TISK DOKUMENTŮ, KOPÍROVÁNÍ
Černobílý tisk
1,- Kč/strana A4
Barevný tisk
3,- Kč/strana A4
Černobílé kopírování
1,- Kč/strana A4

Úhradovník služby
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 TELEFONOVÁNÍ
Telefonovat mohou uživatelé ze služebního mobilního telefonu do pevné sítě i do mobilní sítě. Součet
protelefonovaných minut za dobu využívání odlehčovací služby se násobí částkou pro mobilní nebo
pevnou síť.
Pevná síť
4,- Kč/min
Mobilní síť
2,- Kč/min
Krátká textová zpráva
2,- Kč

-

 REHABILITACE
perlička
cvičení
masáže

4,- Kč/ 1 minuta

Celkový čas rehabilitace/měsíc
Volné minuty
Do 120min
0 minut
Do 300 min
60 minut
Nad 300min
120 minut
Frekvence se odvíjí od počtu zájemců o tuto službu. Probíhá na základě plánu rehabilitací.
- tejpování
aplikace tejpu fyzioterapeutem + spotřeba materiálu – tejpu
aplikace vlastního tejpu fyzioterapeutem

1,50,- Kč/1 cm
1,- Kč/1 cm

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem.
V Ostravě dne 17. 1. 2018.

…………………………………………………
Mgr. Nikola Šimíková, vedoucí střediska

Byl/a jsem seznámen/a s Úhradovníkem služby.

Dne: …………………………………………..

Podpis: ......................................................
Úhradovník služby
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