Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Lužická 920/7, 460 01 Liberec – Staré Město

Ceník fakultativních služeb.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Centrum denních služeb
Asistenční služba
Platnost od: 01. 01. 2019

Standard č. 4

Pro účely tohoto standardu kvality sociálních služeb se rozumí:
a) pracovníkem – pracovník/pracovnice Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace,
b) uživatelem – uživatel/uživatelka sociálních služeb Jedličkova ústavu, příspěvkové
organizace.

1) Obecná ustanovení.
Jedličkův ústav jako poskytovatel sociálních služeb nabízí svým uživatelům běžný rozsah služeb
daný zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, pro tyto registrované
služby:
Centrum denních služeb (CDS)
Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
Asistenční služba.
-

Fakultativní služby jsou činnosti poskytované nad rámec běžných služeb nebo základních
činností dle přání a potřeb uživatele a poskytovateli z nich plynou vyšší náklady.
Jsou určeny pro uživatele všech druhů služeb. Lze je upravit přímo ve „Smlouvě o
poskytování sociální služby“ nebo v mimořádných případech nad rámec sjednaných
služeb. Mohou být poskytnuty v případě, že je nelze z objektivních důvodů zajistit v běžné
síti služeb.

-

Na úhradu fakultativních služeb se nevztahuje zákonná povinnost zachování minimálního
zůstatku vlastních příjmů uživatele v pobytových službách. Úhradu fakultativních služeb
si každý uživatel hradí sám ze zůstatku vlastních příjmů, případně úspor po zaplacení
úhrady za stravu a ubytování. Za nezaopatřené uživatele tyto služby hradí zákonný
zástupce nebo jiná povinná osoba.

Jedličkův ústav nabízí tyto fakultativní služby:
a) Jednorázové ubytování a zajištění stravy rodinným příslušníkům uživatele.
b) Doprava služebním automobilem v případě požadavku uživatele.
c) Drobné opravy - krejčovské, elektrikářské, montážní a čalounické.
d) Soukromý telefonní hovor.
e) Vedení depozitních finančních prostředků uživatele.
f) Praní prádla.
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2) Ceník fakultativních služeb – změny od 1.1.2019
Doprava služebními auty JÚ.
Zaopatření uživatelé s vlastním příjmem (invalidním
důchodem) - při akcích požadovaných uživateli - např.
odvoz domů a zpět, do práce, do školy, k lékaři, na úřady,
za službami, stěhování, kulturní a sportovní akce apod.
Nezaopatření uživatelé - rodiče (zákonní zástupci) hradí
dopravu uživatele mimo dopravy k lékaři.
Drobné opravy - krejčovské, elektrikářské, montážní a
čalounické
Krejčovské práce
- výměna zipu (bundy, mikiny)
- výměna zipu (kalhoty)
- přišívání knoflíků
- zkrácení kalhot
- zašívání děr – dle velikosti
- záplaty
Údržbářské práce
- drobné čalounické opravy nevyžadující
odborný zásah
- drobné mechanické závady a závady
nevyžadující zásah odborníka
- mechanické opravy vozíků
Hradí zaopatření uživatelé s vlastním příjmem.
Telefonní hovory.

6,- Kč/km mimo město
50,-Kč po městě – odvoz do
školy ( Lbc + Jbc)

50,- Kč/ks
40,- Kč/ks + materiál
5,- Kč/ks + materiál
15,- Kč/ks
15-30,-Kč/ks
15,- Kč/ks
30,- až 150,-Kč/ks + mat.
10,- až 50,- Kč/ks + mat.
300,- Kč/hod. + materiál

(viz Standard 1c - Pravidlo pro soukromé telefonické hovory
uživatelů ze služebních telefonů).

Vedení depozitních finančních prostředků
(viz Standard 1c – Postup a pravidla pro úschovu peněz, cenností,
vedení záznamů o peněžních transakcích).

50,- Kč/měsíc + bankovní
poplatky

Hradí zaopatření uživatelé s vlastním příjmem.

3) Ceník pro doplňkovou činnost.
Jednorázové ubytování (viz Standard 3 – Podmínky pro změny 210,-/noc
pobytů a stěhování - krátkodobý pobyt).

Praní prádla
(viz Standard 1c – Postupy a pravidlo pro praní osobního prádla).

Hradí uživatelé mimo celoroční pobyt.

100,- Kč/1 kg prádla,
minimální množství 3kg
prádla

Aktualizovala: Bc. Štěpánka Dědková, sociální pracovnice
Dne: 31. 12. 2018
Schválil: Mgr. Vladimír Ptáček, ředitel
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