Občianske združenie Teresa Benedicta
Nám. Jána Pavla II. č. 6073/7, 071 01 Michalovce
Organizačná smernica č. 3/2016 o nadštandardných službách

Objednávanie, evidencia a platba za poskytnuté nadštandardné
služby v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti OZ Teresa Benedicta
platná od 1. 1. 2016

Účinnosť od: 1. 1. 2016
Vypracoval:

PhDr. Peter Novysedlák, PhD., Ing. Júlia Švagrovská

Schválil: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.

Dátum: 22. 12. 2015

Čl. 1
Spôsob a rozsah poskytovania nadštandardnej činnosti
Za nadštandardnú činnosť sa považujú činnosti, ktoré sa v zariadení poskytujú prijímateľovi
sociálnej služby nad rámec zákona 448/2008 Z. z. :
1.

sprevádzanie prijímateľa zamestnancom mimo zariadenia

2.

preprava prijímateľa autom poskytovateľa mimo zariadenia

3.

arteterapia, ergoterapia, biblioterapia, muzikoterapia (pre skupinu min. 5 osôb)

4.

rehabilitácia

5.

výkon chirurga v zariadení soc. služieb

6.

používanie elektrospotrebičov

7.

prihlásenie na trvalý pobyt

8.

poplatok za vydanie potvrdenia

9.

pranie a žehlenie šatstva 1

10.

poskytovanie posteľnej bielizne 1

Čl. 2
Objednávanie nadštandardnej činnosti
Nadštandardné činnosti je možné objednať aspoň jeden pracovný deň vopred a iba písomne cez
objednávkovú knihu u sociálneho pracovníka zodpovedného za nadštandardnú starostlivosť
o klienta. Objednávka bude zrealizovaná v najbližšom možnom termíne, ak táto nie je viazaná na
presný časový termín.

Čl. 3
Spôsob evidencie nadštandardných činností
Výkon nadštandardných činností vedie prehľadne a v písomnej forme zamestnanec zodpovedný za
nadštandardnú činnosť.
_____________________
1

platí pre prijímateľov soc. služby prijatých do ZPB

Čl. 4
Spôsob platby za nadštandardnú činnosť

Ceny za jednotlivé nadštandardné služby sú uvedené v cenníku odsúhlasenom predstavenstvom OZ
Teresa Benedicta (viď príloha č. 1).
Prijímateľ platí za poskytnuté nadštandardné činnosti na základe fakturácie poskytovateľa
sociálnych služieb, ktorá sa uskutoční raz mesačne vždy po skončení daného kalendárneho mesiaca.
Podkladom pre fakturáciu sú záznamové hárky o nadštandardných činnostiach (viď príloha č. 2).
Poplatok za využívanie elektrospotrebičov, pranie, žehlenie a poskytovanie posteľnej bielizne bude
účtovaný na základe zmluvy o využívaní elektrospotrebiča, resp. zmluvy o poskytnutí posteľnej
bielizne, žehlení a praní šatstva a bielizne v zariadení sociálnych služieb.
Paušálnu úhradu za využívanie elektrospotrebiča, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie
prijímateľ sociálnej služby uhradí, ak dĺžka pobytu prijímateľa v zariadení sociálnych služieb za
daný kalendárny mesiac dosiahne 1 a viac dní. Táto úhrada sa mu odpúšťa len v prípade, ak
v danom kalendárnom mesiaci nestrávil v charitnom dome ani jeden deň.
Ak dôjde k presunu prijímateľa v priebehu mesiaca medzi zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti OZTB, platí prijímateľ mesačnú paušálnu úhradu len raz.

Čl. 5
Všeobecné ustanovenia
Táto smernica nahrádza Organizačnú smernicu č. 2/2015 o nadštandardných službách. Cenník je
platný pre prijímateľov sociálnych služieb od 1.1. 2016

V Michalovciach, 22. 12. 2015

PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
prezident OZ Teresa Benedicta

Prílohy:
Príloha č.1 Cenník nadštandardných činností
Príloha č.2 Záznamové hárky o nadštandardných činnostiach (rehabilitácia a arteterapia, výkon
chirurga, sprevádzanie a preprava)

Príloha č. 1

Cenník nadštandardných činností
podľa smernice 3/2016 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia
a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti OZ Teresa Benedicta, platný od 1.1. 2016

Por. č. Označenie
činnosti

Názov činnosti/služby

Rozsah poskytovanej činnosti

Cena v €

1

sprev

sprevádzanie

1 hod

3,20 €

2

prepr

preprava

1 km

0,40 €

3

arte,
ergo,
biblio,
muziko

arteterapia,
ergoterapia,
biblioterapia
muzikoterapia

1 hod

2,10 €

4

rehab

Rehabilitácia

0,5 hod

0,60 €

5

chir

výkon chirurga priamo 1 výkon
v zariadení soc. služieb

2,10 €

6

el

Elektrospotrebič 1 ks

1 mesiac

3,10 €

7

TP

prihlásenie na trvalý
pobyt v zariadení
OZTB

jednorázový poplatok za vybavenie

60,00 €

8

potvr

poplatok za
potvrdenia

9

biel

poskytovanie posteľnej 1 mesiac
bielizne

3,10 €

10

pra/zeh

pranie/ žehlenie

3,10 €

vydanie 1 ks

1 mesiac

2,10 €

V Michalovciach, 22. 12. 2015
PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
prezident OZ Teresa Benedicta

Príloha č. 2

