Informace k úhradám ze starobního
důchodu
a příspěvku
na péči
za poskytnutí sociálních služeb
Ze starobního důchodu, (případně jiného dalšího příjmu
uživatele sociální služby) je hrazeno:
ubytování
strava
Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě - uživateli sociální služby
zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.
Nezůstane-li osobě - uživateli sociální služby po úhradě za ubytování
a stravu alespoň 15 % jejího příjmu, je tato osoba povinna doložit
poskytovateli sociální služby výši svého příjmu za účelem stanovení
úhrady za ubytování a stravu.
Nemá-li osoba - uživatel sociální služby
vlastní příjem
nebo její příjem nepostačuje
na úhradu
nákladů spojených
s poskytováním sociální služby
(nákladů
za ubytování
a stravu),
může se poskytovatel sociální služby dohodnout s osobou uživateli
blízkou, popřípadě s jinou osobou (fyzickou nebo právnickou) na
spoluúčasti na úhradě nákladů spojených s poskytováním sociální
služby (nákladů za ubytování a stravu).
•
•

Z příspěvku na péči je hrazena pouze:
•

péče

Pokud je osobě poskytována sociální péče, příspěvek na péči je
příjmem zařízení sociálních služeb.
Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Uživatel je povinen zaplatit za poskytování sociální péče za každý
kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči i za dny
své nepřítomnosti v domově, to neplatí, pokud je uživatel
hospitalizován ve zdravotnickém zařízení a tato hospitalizace trvá celý
kalendářní měsíc.
Poskytovatel se s uživatelem při jeho nástupu do sociální služby dohodne,
že příspěvek na péči, který je mu přiznán, bude pravidelně zasílán
na účet domova (poskytovatel s uživatelem sepíše a uživatel podepíše
hlášení změn - změna způsobu výplaty dávky, kde označí příspěvek na péči
a vypíše účet poskytovatele sociální služby, na který bude příspěvek na péči
zasílán).

Uživateli bude za tuto úhradu poskytována péče v rozsahu úkonů v oblasti
péče o vlastní osobu, které sám nezvládá a na základě kterých mu byl
přiznán příspěvek na péči, dále v rozsahu úkonů, které
odpovídají jeho
aktuální potřebě. Na základě aktuální potřeby uživatele bude ujednán
a nastaven individuální plán péče.

Ze zůstatku příjmu - starobního důchodu, který musí činit
alespoň 15 % po odečtení úhrady za ubytování a stravu,
případně jiného dalšího příjmu uživatele sociální služby jsou
hrazeny:
•
•
•

•

další činnosti (fakultativní činnosti), které může poskytovatel nabízet
doplatky za léky
doplatky za zdravotní pomůcky (inkontinentní pomůcky - pokud je
spotřeba uživatele nad rámec předpisu lékařem, brýle, naslouchadlo
atd.)
potřeby, které slouží k osobní hygieně (např. mýdlo, šampon,
toaletní papír, krém, zubní pasta + zubní kartáček + pomůcky určené
k hygieně zubní náhrady atd.)

