Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město

Ceník úhrad za stravu a péči pro klienty.
Centrum denních služeb (CDS)
Standard č. 4

Platnost od: 01.04.2022

Anotace: Úhradu nákladů za sociální služby citují § 71-77 zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění. Výše úhrad nepřevyšuje maximální výši úhrad v citaci
§ 10, 11, 13, 14 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Jednou z podmínek při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby je vyrovnání všech
závazků budoucího klienta vůči poskytovateli, Jedličkovu ústavu v Liberci.
1) STRAVA
Denní úhrada za stravné (klient)
V tom:
Cena za jídlo
(Kč)

Náklady na
Režijní
potraviny (Kč) náklady (Kč)

snídaně

50,00

40,00

10,00

oběd

80,00

67,00

13,00

večeře

60,00

54,00

6,00

Celkem

190,00

161,00

29,00

Měsíční zálohová úhrada za stravné (klient)
Sociální služba
CDS
-

-

-

obědy (22 dní)

Denní úhrada

Měsíční
zálohová
úhrada

80,00

1 760,00

Strava je poskytována klientům sociálních služeb, kteří si v uzavřené „Smlouvě
o poskytnutí sociální služby“ sjednají odběr stravy.
Klient, který si ve „Smlouvě o poskytnutí sociální služby“ sjednal odebírání stravy, obdrží
čip. Při ukončení sociální služby nebo při ukončení odběru stravy klient čip neprodleně
vrátí zpět vedoucí stravovacího provozu. Současně bude zablokována též možnost
elektronického objednávání stravy.
Klient hradí stravné zálohově v souladu se „Smlouvou o poskytnutí sociální služby“.
Klient si objednává jednotlivá jídla v souladu se „Smlouvou o poskytnutí sociální služby“.
Strava je objednávána čipovacím systémem (osobně v prostorách jídelny nebo
elektronicky) a to s předstihem 48 hodin. V mimořádných případech lze stravu objednat
zaslaným e-mailem či telefonicky u vedoucí stravovacích služeb.
Neobjednaná strava nemůže být vydána.

1

-

-

Strava je vydávána na čip, který vlastní každý strávník, a to přiložením čipu na čtecí
zařízení v centrální jídelně, kde se na displeji objeví jméno strávníka a číslo objednané
stravy.
Vratka za odhlášenou stravu je ve výši potravinových nákladů.
Další podrobnosti jsou k dispozici ve Standardu č. 13 - Řád stravovacího provozu
centrální jídelny.

2) PÉČE
Úhrada za úkony, poskytované individuálně

120,- Kč/hod.

Úhrada za úkony, poskytované v dílnách

90,- Kč/hod.

Úhrada za úkony, poskytované skupinově

60,- Kč/hod.

-

Poskytované služby sociální péče jsou hrazeny zálohově.
Měsíční zálohová úhrada je stanovaná v závislosti na sjednaném rozsahu poskytovaných
úkonů péče dle Přílohy č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby – Úhradového listu.
Minimální délka pobytu klienta v CDS činí 0,5 hodiny.
Za každý den omluvené nepřítomnosti hradí všichni klienti Centra denních služeb, režijní
poplatek ve výši 20,-Kč.
Režijní poplatek nebude hrazen v době prokazatelného pobytu klienta v lázních
a při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
Maximální výše denní úhrady nepřesáhne 1 deninu přiznaného příspěvku na péči
klienta.
Další podrobnosti jsou k dispozici ve Standardu č. 4 - Směrnice pro postup organizace
při vracení úhrad.

Aktualizovala: Bc. Štěpánka Dědková, sociální pracovnice
Dne: 16. 3. 2022

Schválil: Mgr. Vladimír Ptáček, ředitel
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