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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poslání a cíle Domova pro seniory Bukov, příspěvková organizace

Domov pro seniory Bukov, p. o. (dále jen DpS Bukov) je pobytovou sociální službou
a zajišťuje péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Posláním a cílem DpS Bukov je zajistit bezpečnou a odbornou podporu a péči
svým uživatelům sociálních služeb, odpovídajícím cílové skupině (senioři a
fyzicky handicapovaní dospělí), podpořit zachování jejich stávající soběstačnosti
a původního životního stylu.
Uživatelům služby je po nástupu do DpS Bukov zpracován Individuální plán podpory
a péče s ohledem na jejich potřeby a přání a možnosti DpS Bukov. Na základě
registrace, v rámci integrace, DpS Bukov poskytuje své služby i občanům tělesně
handicapovaným v rámci pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním
postižením. V zařízení se nachází i jedna pokojová jednotka nabízející alternativní
formu bydlení mentálně handicapovaným lidem. Osobám, které jsou tělesně
handicapované a které nepobírají starobní důchod, ale pobírají důchod invalidní, se
v DpS Bukov poskytují stejné služby jako ostatním uživatelům služeb.
Sociální služby a sociální péče v DpS Bukov, umožňují osamělým uživatelům,
manželským dvojicím, partnerským dvojicím, osobám v jiném příbuzenském vztahu
či dvěma osamělým osobám, vedení relativně samostatného a důstojného života.
Velkou předností a výhodou je, že pokoje/pokojové jednotky si uživatelé DpS Bukov
vybavují vlastním nábytkem i dalším běžným vybavením, tímto se DpS Bukov snaží
přiblížit život v domácím prostředí (deinstitucionalizace). Pokojové jednotky jsou
vybaveny kuchyňskou linkou, vestavěnými skříněmi, polohovací postelí, koupelnou a
WC a v převážné většině mají balkón.
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ČL. 1
ZMĚNA ČL. 12 BOD 2) SMĚRNICE Č. 3/2014 DOMÁCÍ ŘÁD
Tímto Dodatkem Směrnice č. 3/2014 dochází ke změně ČL. 12 Bod 2) Směrnice
č. 3/2014 Domácí řád a to, v úplném znění bodu, takto:
Bod 2) Stravování
Uživatel služby si může stravu zajistit úplně sám, částečně sám, nebo odebírat
celodenní stravu, kterou zajistí DpS Bukov dovozem za cenu, kterou si účtuje
dodávající firma a úhradu režie.
Běžný oběd v DpS Bukov stojí aktuálně 63,- Kč (toto je vč. poplatku za režii, která
činí 6 Kč). Výběr je ze 7 druhů jídel. Pokud uživatel vyžaduje celodenní stravu
(3x denně), organizace může zajistit a to na osobu za den 150,- Kč. Pokud bude
klient požadovat celodenní stravu.
Pokud bude klient požadovat celodenní stravu, výběr obědů je možný od 1 do 5
(cena 63,- Kč), večeře formou chlazeného jídla (58,-Kč), cena za snídani ve výši 29,Kč. Snídani lze zakoupit v prodejně potravin, která se nachází v areálu DpS Bukov.
DpS Bukov diety neposkytuje, ale dle požadavků uživatelů Dps Bukov může zajistit
dodávku dietní stravy formou dovozu.
Výdej obědů v DpS Bukov je v době od 11:30 do 12:30 hod. v jídelně pobytového
zařízení. Pokud uživatel není schopen dostavit se do jídelny, je mu strava dovezena
na pokoj pracovnicí v sociálních službách.
Objednávání, přiobjednávání či příp. jiné změny v objednávkách stravy je zajištěna
pracovnicí sociální služby, která má na starosti stravování. Tato pracovnice pomáhá
uživatelům s výběrem vhodného pokrmu, zajišťuje každý měsíc stravenky na základě
kterých jsou pokrmy vydávány, na žádost uživatele zapisuje výběr pokrmů.
Odhlašování objednané stravy a stravenek – Pokud si uživatel i personál den
předem do 8:00 hod. objednanou stravu neodhlásí, bude mu naúčtována jako
odebraná strava v plné výši.
Přihlášení (objednání) stravy – Přihlášení stravy musí uživatel služby i personál
nahlásit též den předem (viz postup výše) do 9:00 hod.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tímto Dodatkem Směrnice č. 3/2014 dochází ke změně ČL. 12 Bod 2) Směrnice
č. 3/2014 Domácí řád a ke změnám v Příloze č. 2 a 3, které jsou nedílnou součástí
Domácího řádu. Účinnost nabývají tyto změny od 01.01.2017.

……………………………………………………..
Mgr. Věra Vonková
ředitelka Domova pro seniory Bukov
příspěvková organizace MmÚL

Ústí nad Labem, 29.12.2016
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PŘÍLOHA Č. 2 – CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB
Tímto Dodatkem Směrnice č. 3/2014 dochází k nahrazení původní Přílohy č. 2 Příplatky za bydlení v dvoulůžkové obytné jednotce jedním obyvatelem, která byla
zrušena s účinností od 01.01.2017 a nahrazena původní Přílohou č. 3 – Ceník
fakultativních služeb. Tímto došlo k tzv. přečíslení příloh.
Příloha č. 2 – ceník fakultativních služeb zní takto:
Fakultativní služby jsou služby, které nejsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako činnosti základní.

Půjčování kompenzačních pomůcek uživatelům služby v DpS Bukov
Pomůcka

Cena za měsíc

Invalidní vozík, na přechodnou dobu

100,- Kč

Toaletní židle, na přechodnou dobu

50,- Kč

Chodítko, na přechodnou dobu

50,- Kč

Účinnost od 01.01.2015

Pomůcky se půjčují uživateli služby DpS Bukov proti podpisu, vracejí se
v dohodnutém termínu a nepoškozené. V případě poškození uhradí uživatelé
náklady na opravu. Pomůcky se půjčují, pokud jsou k momentálně k dispozici. Za
službu se platí měsíčně.

Ostatní fakultativní služby
Velký nákup (ošacení, vybavení domácnosti, týdenní nákup) –
nejedná se o nákup základních potřeb
Stěhování uživatele na jiný pokoj na jeho přání zaměstnanci
DpS Bukov
Ztracení či znehodnocení čipové karty k hlavním, vchodovým,
dveřím

100,- Kč/úkon
1000,- Kč/úkon
156,- Kč/ks

Účinnost od 01.01.2015

Úhrada za poskytnuté a odebrané fakultativní služby bude zahrnuta ve vyúčtování
služeb v následujícím měsíci.
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PŘÍLOHA Č. 3 - CENÍK ZA POSKYTOVANOU STRAVU V DPS BUKOV
Tímto Dodatkem Směrnice č. 3/2014 dochází k nahrazení původní Přílohy č. 3 Ceník fakultativních služeb, která s účinností od 01.01.2017 nahradila původní
Přílohou č. 2. Tímto došlo k tzv. přečíslení příloh.
Příloha č. 3 – Ceník za poskytovanou stravu v DpS Bukov zní takto:

Stravování:
Denní úhrada celodenní stravy
Úhrada obědu č. 1-5/ks
Úhrada obědu č. 6/ks
Úhrada obědu č. 7/ks
Úhrada chlazeného obědu/ks

150,- Kč
63,- Kč
(= 57,- Kč + 6,- Kč režie)
83,- Kč
(= 77,- Kč + 6,- Kč režie)
73,- Kč
(= 67,- Kč + 6,- Kč režie)
58,- Kč

Účinnost od 01.01.2017

Měsíční úhrada za stravování je odvislá od počtu odebraných obědů uživatele –
měsíční úhrada proto není stanovena paušálně.
Úhrada za odebranou stravu se platí, obvykle, následující měsíc a to způsobem níže
uvedeným:
- v hotovosti u sociální pracovnice,
- do pokladny DpS Bukov,
- bankovním převodem na účet DpS Bukov (č.účtu: 3783890217, kód banky: 0100).
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