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Zkratky
CSS – Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně – Chrlicích
např. – například
OS – odlehčovací služba

2

I. Domov pro osoby se zdravotním postižením – forma pobytová:
Uživatel je povinen pobyt mimo zařízení řádně nahlásit nutričnímu terapeutovi nebo na
ošetřovně službu konající sestře, a to minimálně 2 pracovní dny předem. Příchod hlásí
uživatel rovněž 2 dny předem.
V případě, že uživatel odchází ze zařízení náhle z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém
zařízení, je považován za řádně odhlášeného.
Uživateli se vrací:
1. poměrná část zaplaceného příspěvku na péči, a to za celý den nepřítomnosti v zařízení.
Za den nepřítomnosti je považován kalendářní den, v němž uživatel nepobývá v zařízení v
době od 00.00 hod. do 24.00 hod.
2. část zaplacené úhrady za stravování a to za dny, kdy uživatel nepobýval v zařízení a to ve
výši úhrady za potraviny. Úhrada za režii se nevrací. Výše uvedené se týká i dne odchodu a
příchodu z a do CSS.
V případech, kdy je uživatel mimo zařízení pouze během jednoho dne (např. výlet) a
provozní důvody to dovolují, může si za neodebrané jídlo zvolit potravinový balíček. Hodnota
balíčku odpovídá hodnotě neodebraného jídla. Případně se uživatel s personálem domluví na
uschování jídla do svého příchodu zpět do Centra.
Částky úhrady za ubytování se nevrací.
Za den odchodu a příchodu se příspěvek na péči nevrací.
Je–li uživatel hospitalizován celý kalendářní měsíc, musí vyplacený příspěvek na péči vrátit
příslušnému Úřadu práce. Pokud je příspěvek na péči zasílán na účet CSS, plní tuto povinnost
účetní CSS.
V případě, že uživatel pobývá v zařízení, pobírá celodenní stravu.
Pokud se uživatel řádně neodhlásí, ztrácí nárok na potravinový balíček i na peněžitou
náhradu.
II. Odlehčovací služba – forma pobytová:
Uživatel hradí podle Smlouvy o poskytnutí služby úhradu za ubytování a to za celou dobu
pobytu, na kterou je mu Smlouva vystavena. Úhradu za skutečně odebranou stravu a úhradu
za skutečně provedené úkony péče. Úhradu za stravu, kterou neodebral a byl řádně
odhlášen, hradí ve výši režie na přípravu stravy. Úhrada je splatná po ukončení OS,
respektive při dlouhodobějším pobytu po ukončení kalendářního měsíce.
Vratka tudíž není vyplácena.
Uživatel je povinen pobyt mimo zařízení řádně nahlásit nutričnímu terapeutovi nebo na
ošetřovně službu konající sestře a nutričnímu terapeutovi, a to minimálně 2 pracovní dny
předem. Příchod hlásí uživatel rovněž 2 dny předem.
III. Odlehčovací služba – forma ambulantní:
Uživatel hradí podle Smlouvy o poskytnutí služby udržovací poplatek za celou dobu, na
kterou je mu Smlouva vystavena. Úhradu za skutečně poskytnutou péči, skutečně
poskytnutou dopravu (fakultativní služba) a skutečně odebranou stravu. Úhrada je splatná
po ukončení OS, respektive při dlouhodobějším pobytu po ukončení kalendářního měsíce.
Vratka tudíž není vyplácena.
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