Směrnice

Sazebník poskytovaných služeb sociálně terapeutických dílen (dále jen
„STD“)

I. Obecné ustanovení
1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vydávám tuto
Směrnici - Sazebník poskytovaných služeb.

II. Úhrada za stravu
1. Úhrada za stravování se skládá z hodnoty potravin a z hodnoty režijních nákladů.

Druh stravy

Hodnota potravin

Režijní náklady

Celková úhrada
za den

Oběd

42,- Kč

33,- Kč

75,- Kč

III. Úhrada za úkony péče
1. Poskytovatel zajišťuje kromě základních činností, jako je poskytnutí stravy, také další úkony
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 67 odst. 2 písm. a), c), d).

2. Úkony péče jsou poskytovány bez úhrady.

IV. Úhrada fakultativních služeb (ostatní služby)
1. Podle § 77 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, jsou fakultativní činnosti hrazeny
v plné výši nákladů na tyto služby.
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2. Podrobná pravidla fakultativních služeb jsou dále upravena v samostatné vnitřní Směrnici
- Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům Nalžovického zámku, p. s. s.

Fakultativní služba

Popis

Výše úhrady

Soukromá doprava
automobilem

doprava automobilem poskytovatele
k zabezpečení osobních záležitostí uživatele
použití osobního automobilu
použití dodávky

4,50 Kč / km
5,- Kč / km

pozn.: v případě využití automobilu více
uživateli při jedné jízdě je mezi ně částka
rovným dílem rozúčtována
Kopírování a tisk

Kopírování a tisk dokumentů pro vlastní
potřebu uživatele
Černobíle A4
Barevně A4

IV.

2,- Kč/str.
5- Kč/str.

Závěrečná ustanovení

1. Vedoucí služeb – dle lokality Sedlčansko a Příbram seznámí s touto Směrnicí - Sazebník
poskytovaných služeb STD a všemi aktualizacemi všechny zaměstnance STD
Nalžovického zámku, p. s. s.
2. Sociální pracovnice zařízení seznámí s touto Směrnicí - Sazebník poskytovaných služeb
STD každého uživatele, jeho opatrovníka, nejpozději při podpisu smlouvy o poskytování
sociálních služeb. Při aktualizaci sociální pracovnice zajistí, aby se všichni uživatelé
a opatrovníci s těmito změnami seznámili.
3.

Sazebník poskytovaných služeb STD je nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí
sociálních služby v sociálně terapeutické dílně.
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4. Sazebník služeb sociálně terapeutických dílen – pobočka Nalžovice je platný ode dne
1. 6. 2022 a zároveň ruší předchozí Směrnici - Sazebník služeb sociálně terapeutických
dílen, který byl platný ode dne 1. 1. 2019.
Aktualizace: 1.6.2022
………………………………………..
Ing. Mgr. Ludmila Jelenová
ředitelka Nalžovického zámku, p. s. s.

Seznámen s tímto Sazebníkem poskytovaných služeb dne:

Uživatel:

………………………………..
Příjmení a jméno

podpis

Opatrovník:

Příjmení a jméno

………………………………….
podpis
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