Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domeček Javorník
Sociální pohoda o. p. s.
Vacov – Javorník 74, pošta Stachy 384 73

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Úhradu nákladů za poskytování
základních činností za poskytovanou sociální službu hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené
s poskytovatelem služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování
Úhrada za ubytování se při pobytu Uživateli mimo domov v žádném případě nevrací.

250,- Kč/den

Celodenní strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy
oběd

205,- Kč/den
95,- Kč

Při pobytu mimo domov má Uživatel za každý předem oznámený kalendářní den nárok na vrácení
částky ve výši finanční normy za neodebrané potraviny ve výši dle smlouvy o poskytnutí sociální služby
čl. VII. bod 4). Pokud Uživatel požádá, lze mu za neodebranou stravu vydat v této hodnotě potravinový
balíček (viz Domácí řád).
V případě, že Uživatel nemá na plnou úhradu podle schváleného Sazebníku a jeho měsíční úhrada není
doplacena osobami uvedenými v § 71 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb., finanční „vratka“ za neodebrané
potraviny se neposkytuje.
Úhrada může být snížena v případě zaopatřeného uživatele, který je příjemce starobního nebo
invalidního důchodu, pokud by byl zůstatek jeho příjmu po úhradě stravy a ubytování nižší než 15 % z
jeho příjmu.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v DOZP Sociální pohoda, o. p. s., v rozsahu těchto
úkonů:
a) poskytnutí ubytování
ubytování,
úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
- pomoc při podávání jídla a pití,
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny,
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
- pomoc při použití WC,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- pracovně výchovná činnost,
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
- vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
- volnočasové a zájmové aktivity,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
g) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Úkony péče Uživatel hradí Poskytovateli z příspěvku na péčí Uživatele, a to do výše přiznaného
stupně příspěvku na péči. Konkrétní úkony a jejich specifikace, je sjednána v individuálním plánu
péče.

V Javorníku 1. 3. 2022

