Úhradovník
za poskytnutí sociální služby v Domově svaté Agáty Břeclav
Komenského 6, 691 41Břeclav
Platnost od 1.1. 2015
Úhrada od uživatele za poskytnutí základních činností
Uživatel
Dítě
Těhotná uživatelka

100,- Kč/den
70,- Kč/den
130,- Kč/den

Základní činnosti
Pomoc při zajištění stravy
V bytové jednotce je lednice, vařič a kuchyňská linka se základním vybavením pro
samostatnou přípravu stravy.
Uživatel může využívat elektrický sporák a troubu ve společné kuchyni.
Poskytnutí ubytování
Uživateli je poskytována sociální služba v bytové jednotce. Součástí bytové jednotky je
koupelna s WC.
Na praní osobního prádla slouží automatické pračky umístěné ve společné prádelně.
Pro přijímání návštěv slouží návštěvní místnost.
Pro trávení volného času slouží společenská místnost s TV.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
Uživateli je nabízena pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálního
plánu.
Uživateli je nabízena pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při aktivním řešení své nepříznivé sociální situace a znovu se zapojení do běžné
společnosti.
Zdarma je možné využít
- žehličku
- kuchyňské elektrospotřebiče
- kolo na vyřizování osobních záležitostí
- PC s internetem
- 2x telefonování v době konání individuálního plánování pro účely hledání bydlení,
zaměstnání nebo řešení nepříznivé životní situace v rámci plnění úkolů v individuálním
plánu.
Projekt ,,Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu
Jihomoravského kraje

Výše úhrady a způsob placení za službu
1. Při nároku na sociální dávku – Doplatek na bydlení, může být tato dávka se souhlasem
uživatele zasílána na účet OCH Břeclav. Číslo účtu 1380210329/0800, VS, KS 0558, SS
312. Uživatel doplatí zbývající částku za sociální službu u pověřené pracovnice. Na výši
zaplacené částky dostane potvrzení.
2. Uživatel může platit sjednanou úhradu hotově a to u pověřené pracovnice poskytovatele do
konce kalendářního měsíce, kdy byla služba poskytnuta. Výše sjednané úhrady se řídí mj.
počtem dětí, přicházejících s uživatelem.
3. Při ukončení sociální služby před datem uvedeným ve smlouvě je uživateli vrácen
přeplatek, za poskytnutou sociální službu (pokud takový přeplatek vznikl). Na výši přeplatku
dostává uživatel doklad o vrácení.

Forma:

Vnitřní předpis příloha, metodický postup

Zařízení
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