Vnitřní předpis o výši úhrady za poskytované sociální služby pro děti - žáky speciální školy
Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín č. 1, Prostějov - s platností od 1. 3. 2014

1. Služby denního stacionáře pro děti – žáky speciální školy jsou hrazeny měsíčním paušálním poplatkem ve
výši 300 Kč.
Nabídka poskytovaných služeb (podrobně uvedeno ve smlouvě o poskytování služby denní stacionář):
-

pobyt ve stacionáři před a po vyučování,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. oblékání, svlékání, pomoc při přesunu na vozík,
do vany při balneoterapii a očistné koupeli, nácvik využívání speciálních pomůcek apod.)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
osobní asistence při jídle (např. pomoc a podpora při podávání jídla a pití – krmení )
logopedická péče klinické logopedky a logopedické asistentky,
léčebná tělesná výchova, rehabilitace nad rámec smlouvy se ZP,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, terapeuticky zaměřená zájmová činnost,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
fakultativní služby, jednorázové akce a aktivity dle skutečných nákladů.

Ceník dalších služeb :

2.
-

pobyt v denním stacionáři nad rámec paušálního poplatku (např. v období prázdnin) je hrazen
částkou 40 Kč za hodinu pobytu, u Osob pobírajících I. nebo II. stupeň příspěvku na péči a 45 Kč za
hodinu pobytu u Osob pobírajících III. nebo IV. stupeň PNP a to dle skutečně spotřebovaného času,
(úhrada za poskytnutí služby je účtována za dobu obvyklou, pokud poskytování těchto úkonů, včetně času
nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí či prodlužuje v řádu půlhodiny)

- za přípravu a podání oběda úhrada 45 Kč (výše úhrady může být změněna dle cen dodavatele)
- denní svoz a rozvoz - měsíční paušální platba ………………..……………………… 1.200,- Kč
jedna jízda denně ve formě paušální platby…………………….………… 600,- Kč
jednotlivá jízda mimo Prostějov………………………………………………...
60,- Kč
jednotlivá jízda po Prostějově…………………………………………………….
40,- Kč
- paušální měsíční platba za svoz a rozvoz při nepřítomnosti uživatele více jak poloviny pracovních dnů
v daném měsíci ( z důvodů nemoci, prázdnin, léčebného pobytu) se krátí na 50%
- další činnosti sjednané jako fakultativní (výlety, exkurze, vstupné, poznávací pobyty, apod.) se
poskytují za úhradu skutečných nákladů těchto služeb, které jsou vždy předem stanoveny
a projednány s uživatelem či jeho právními zástupci.
- při těchto akcích hradí uživatel skutečné náklady a hodinovou platbu „za pobyt“ dle bodu 2.,
maximálně však po dobu 10 hodin za jeden den
- v odůvodněných případech, např. uživatel potřebuje osobní asistenci z důvodu snížené mobility (na
invalidním vozíku), může při výjezdech či výletech doprovázet uživatele jeden z rodičů či jiná osoba
blízká - uživatel hradí náklady na fakultativní službu a 50% platby “za pobyt“ dle bodu 2, osoba
zajišťující asistenci náklady na fakultativní službu (výlet) nehradí
- pokud se fakultativních akcí (výletů) účastní rodič, platí 110% stanovených nákladů na zajištění
fakultativní služby, druhý rodič či další osoby, které se činnosti účastní, hradí 120% stanovených
nákladů na fakultativní akci
3.

Poskytovatel je povinen předložit osobě vyúčtování úhrady za poskytnuté služby za příslušný
kalendářní měsíc zpětně a to nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce.

4.

Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do
patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce a to hotově na pokladně poskytovatele.

5.

Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem je poskytovatel povinen vyúčtovat
a písemné vyúčtování osobě předat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za nějž
přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen vyplatit přeplatek osobě v hotovosti.

Schváleno výborem OS LIPKA dne 11. 2. 2014, valnou hromadou OS LIPKA dne 13. 2. 2014.

V ……………………………dne………………………

…………………………………………..
podpis zákonného zástupce

……………………………………
podpis poskytovatele

