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Zkratky
CSS – Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně – Chrlicích
DOZP – domov pro osoby se zdravotním postižením
OS – odlehčovací služba
apod. – a podobně
ZVP – základní výchovná péče
kWh – kilowatthodina
Kč – Koruna česká
km - kilometr
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Fakultativní činnosti
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích jako
poskytovatel sociálních služeb nabízí v případě zájmu uživatele nadstandardní – fakultativní
činnosti. Fakultativní činnosti jsou poskytovány nad rámec základních činností uvedených ve
Smlouvě o poskytování sociální služby.
Fakultativní činnosti jsou poskytovány podle aktuální nabídky a zdravotního stavu uživatele.
Seznam a sazebník fakultativních činností
I. Použití služebního vozidla pro individuální potřeby uživatele
Využití služebních vozidel CSS pro individuální cesty uživatelů je možné v případě, že nebude
omezen provoz vozidel pro účely Centra.
Na cestu hrazenou podle Sazebníku klíčový pracovník uživatele vyplní
„Požadavkový list na přepravu“, nechá jej schválit svým nadřízeným a předá
vedoucí provozního oddělení.
Vedoucí provozního oddělení požadavek na jízdu zanese do Plánu jízd. Na konci každého
měsíce vystaví seznam jízd aktuálního měsíce a stvrzenky za uskutečněné jízdy. Klíčový
pracovník vybere od uživatelů finanční obnos a předá jej na pokladnu centra.
Úhrada za tuto fakultativní službu je splatná u služby DOZP do 15. dne v následujícím
kalendářním měsíci, u OS do 3 dnů od obdržení vyúčtování.
Ve služebních vozidlech lze přepravovat pouze uživatele CSS (nikoliv rodinné příslušníky,
známé apod.).
Cesty hrazené podle Sazebníku jsou:
 do zdravotnických zařízení
 na nákupy, dovoz zboží, do servisů, za rodinou, na úřady, do kostela, na hřbitov apod.
 cesty na pohřby v Brně, mimo Brno si uživatel zajistí jinou dopravu.

Sazebník

Cíl

Cena v Kč
tam i zpět

Cíl

Cena v Kč
tam i zpět

Bílý dům - Žerotínovo nám.

200

Nemocnice U Svaté Anny

180

Bohunice – FN

200

Nemocnice úrazová Ponávka

180

Černovice – PL

130

Obilní trh – ušní

220

Hlavní nádraží

160

Olympia

60

Holásky - zubní

50

Ústřední hřbitov

150

IBC – MUDr. Flašar

200

Veveří oční Gemini

250

Janouškova - zubní

260

Viniční – poliklinika

160

Kostel – Tuřany

40

Vojenská nemocnice

200

Komárov – oční, gynekologie

120

Zahradníkova - poliklinika

240

Makro

80

Zvonařka–autobusové nádraží

150

Modřice - logopedie, urologie

80

Žlutý kopec

240

Pokud se vyskytne požadavek na jízdu, která není uvedena v sazebníku, vypočítá se cena
podle skutečně ujetých kilometrů tam i zpět a sazby za kilometr. Postup je stejný jako u cest
sazebníku, jen úhrada bude provedena po návratu z cesty:
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do
50 ujetých km
do 100 ujetých km
nad 100 ujetých km

10,-- Kč/km
8,-- Kč/km
6,-- Kč/km.

Pokud se na cestě podílí více uživatelů, zaplatí každý pouze svůj podíl z celkové ceny.
Tato fakultativní služba je poskytována v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin.
II. Nákupy
Tato služba se řídí směrnicí pro zaměstnance ZVP. Pokud uživatel odmítne doprovod
(zdravotní stav mu to umožňuje) a nákup přesto požaduje, zaměstnanec ZVP nákup provede
za uživatele. Zároveň upozorní uživatele, že se jedná o fakultativní – placenou službu. Na
začátku dalšího měsíce vyhotoví pracovník ZVP seznam uživatel, kterým byla tato fakultativní
služba poskytnuta v uplynulém měsíci a předá ho nejpozději do 5. dne (měsíce následujícího)
účetní.
Tato fakultativní služba je poskytována v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin.
Sazebník
NÁKUP
PLATBA
Potravin
10,-Kč / 1 nákup
30,-Kč / 1 nákup
Ostatní - ošacení, elektro, hygienické potřeby,
Úhrada za tuto fakultativní službu je splatná u služby DOZP do 15. dne v následujícím
kalendářním měsíci do pokladny u účetní. U OS (forma pobytová) je splatná do 3 dnů od
obdržení vyúčtování.
Tato fakultativní služba není poskytována u OS ve formě ambulantní.
III. Revize elektrických spotřebičů
1. Uživatelé mohou na pokojích používat při dodržení bezpečnostních opatření a stanovených
podmínek tyto elektrospotřebiče: lampičku, vysoušeč vlasů, holící strojek, rádio nebo
radiomagnetofon, varnou konvici, ledničku, televizor,
ventilátor,
počítač (včetně
příslušenství – tiskárna, scanner apod.).
2. Ostatní elektrospotřebiče se mohou používat pouze ve cvičných kuchyňkách pod dohledem
příslušného zaměstnance.
3. Elektrospotřebiče eviduje účetní. Revize všech elektrospotřebičů je prováděna podle platných
předpisů.
4. Používání elektrospotřebičů na pokoji uživatele je možné po celou dobu poskytování služby –
24 hodin denně.
5. Za provedení revize uživatel hradí částku ve výši stanovené revizním technikem a to za každý
zrevidovaný spotřebič, předmět. (Obvykle se jedná o částku do 50,--Kč za kus.)
6. Úhrada za tuto fakultativní službu je splatná u služby DOZP do 15. dne v následujícím
kalendářním měsíci do pokladny u účetní. U OS se tato fakultativní služba neposkytuje
s ohledem na charakter služby.
IV. Klimatizace
1. Uživatelé mohou na určených pokojích využívat klimatizaci. Platba je stanovena podle
skutečně spotřebované elektrické energie. Cena za kWh je stanovena jako průměrná
cena za předchozí kalendářní rok – 2,58Kč (v roce 2018). Odpočet spotřebované
elektrické energie je proveden vždy na počátku následujícího kalendářního měsíce.
2. Úhrada za tuto fakultativní službu je splatná u služby DOZP do 15. dne následujícího
kalendářního měsíce. U OS (forma pobytová) je splatná do 3 dnů od obdržení
vyúčtování.
3. Uživatelé mohou využívat zdarma společné klimatizované místnosti – klubovna patra
AB, terapeutické dílny.
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