VÝŠE ÚHRADY ZA ODLEHČOVACÍ SLUŽBU V CSS HRABYNĚ
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění
a provádějící vyhlášky 505/2006 Sb., s účinností od 1. 2. 2015 se stanoví úhrada
za odlehčovací službu takto:


platba za odlehčovací službu bude hrazena formou zálohy,



výše úhrady za odebrané služby (ubytování, stravování a péči) bude
vyúčtována na základě skutečně odebraných služeb dle platných ceníků,



vyúčtování úhrady za odebrané služby bude předáno nejpozději do 20.
dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž
poskytovatel vyúčtování předkládá.

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby a z ní vyplývajících závazků nabývá
účinnosti jejím podpisem v den nástupu uživatele.

A.

VÝPOČET VÝŠE ZÁLOHY

Ubytování
172,- Kč / den

Strava
Podle počtu
nasmlouvaných jídel
145,-Kč / den

Péče
Výše zálohy za péči je odvozena
od přiznaného Příspěvku na péči, a
to v jeho poměrné výši dle počtu
nasmlouvaných dní

B. VÝPOČET VÝŠE ÚHRADY ZA ODEBRANÉ SLUŽBY
Ubytování
172,- Kč / den

Strava
Podle skutečného počtu
odebraných jídel

Péče
Dle Ceníku úhrad za úkony
odlehčovací služby

C.

VYÚČTOVÁNÍ

Uživatel se zavazuje a je povinen uhradit zálohovou platbu za odlehčovací
služby v den nástupu do zařízení, a to ve výši 12.000,- Kč. Zálohová platba
zahrnuje úhradu za ubytování, stravu a úkony péče.
Uživatel obdrží nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla služba zajišťována vyúčtování za ubytování, stravu, a
odebranou péči.
Uživatel se zavazuje a je povinen, na základě vyúčtování uhradit zbývající
část platby za odlehčovací službu, nejpozději do 15 kalendářních dnů po
ukončení poskytování odlehčovací služby dle této Smlouvy. Nejpozději do
konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla služba
zajišťována
Uživateli bez příspěvku na péči se zavazuje, že pokud mu bude zpětně
přiznán příspěvek na péči, podle § 73 ods. 4 písm. a) zákona č. 108/2006, o
sociálních službách, uhradí úhradu za péči poskytovateli za období, kdy mu
byla péče poskytována.
Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatel je Poskytovatel
povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování uživateli předat (doručit) nejpozději
do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž
přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit uživateli (v
hotovosti nebo převodem na jeho účet) nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen
předat (doručit) vyúčtování tohoto přeplatku.
Uživatel se zavazuje platit úhradu následovně:
a) převodem z účtu na účet poskytovatele - číslo účtu 3732821/0710, VS
rodné číslo Uživatele nebo
b) v hotovosti do pokladny poskytovatele v době pokladních hodin
c) poštovní poukázkou typu A nebo C

CENÍK ÚHRAD ZA ÚKONY ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
platný od 1. 2. 2015
Úkon
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na
orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení
zpět
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a
pomoc
a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
sociální
začleňování osob
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů
pomoc při vyřizování běžných záležitostí
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností
a dovedností

Výše úhrady max. do:
120 Kč/hod.
120 Kč/hod.
120 Kč/hod.
120 Kč/hod.
120 Kč/hod.
120 Kč/hod.
120 Kč/hod.

120 Kč/hod.

120 Kč/hod.

120 Kč/hod.
120 Kč/hod.
120 Kč/hod.

120 Kč/hod.

Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného
k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich
zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

