Vnitřní ekonomický předpis

Vnitřní ekonomický předpis č. 12
Úhrady za poskytování služeb zapsaného ústavu SANANIM
I.

Úhrady za poskytování sociálních služeb:

Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) definuje jednotlivé sociální služby a možnost
úhrad, za tyto služby. Tento vnitřní předpis definuje úhrady za služby v zařízeních
SANANIM.
Jednotlivá zařízení poskytující sociální služby mají úhrady za služby upraveny následujícím
způsobem.
1. Terénní programy SANANIM: terénní programy (§ 69) -služba je poskytována bez
úhrady
2. Romský terénní program SANANIM: terénní programy (§ 69) -služba je
poskytována bez úhrady
3. Kontaktní centrum SANANIM: sociální služby v kontaktních centrech (§59)- služba
je poskytována bez úhrady
4. CADAS SANANIM: sociální poradenství (§37) - služba je poskytována bez úhrady
5. Denní stacionář SANANIM: sociální služby v kontaktních centrech (§59)- služba je
poskytována bez úhrady.
6. Poradna pro rodiče SANANIM: sociální poradenství (§37) - služba je poskytována
bez úhrady
7. COKUZ SANANIM: sociální poradenství (§37) - služba je poskytována bez úhrady
8. Terapeutická komunita Karlov SANANIM – terapeutické komunity (§68) – klienti
přispívají denně 35 Kč na stravu a 85 Kč na ubytování. Tyto prostředky se vybírají
pouze tehdy, pokud má klient takový příjem, ze kterého po odečtení příspěvku na
stravu a ubytování zůstane klientovi částka 2000 Kč. Z této částky si klient hradí
osobní hygienické prostředky, ošacení, náklady na recepty a pobyt v nemocnici,
dluhy dle splátkového kalendáře, cestovné v rámci plánovaných výjezdů. Příspěvky
do komunity se snižují tak, aby klientovi vždy zůstaly 2000 Kč na měsíc.
9. Terapeutická komunita Němčice SANANIM – terapeutické komunity (§68) – klienti
přispívají denně 35 Kč na stravu a 100 Kč na ubytování. Tyto prostředky se vybírají
pouze tehdy, pokud má klient takový příjem, ze kterého po odečtení příspěvku na
stravu a ubytování zůstane klientovi částka 2000 Kč. Z této částky si klient hradí
osobní hygienické prostředky, ošacení, náklady na recepty a pobyt v nemocnici,
dluhy dle splátkového kalendáře, cestovné v rámci plánovaných výjezdů. Příspěvky
do komunity se snižují tak, aby klientovi vždy zůstaly 2000 Kč na měsíc.
10. Doléčovací centrum s chráněnými byty SANANIM: následná péče – klient centra,
pokud je ubytován na chráněném bydlení, hradí za toto ubytování částku 70 Kč na
lůžko a den.
11. Doléčovací centrum pro matky s dětmi SANANIM: následná péče – klientka
centra, pokud je ubytována na chráněném bydlení, hradí za toto ubytování částku 50
Kč na lůžko a den. Ubytování pro děti je poskytováno bez úhrady.
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II.

Úhrady související s terapeutickým programem jednotlivých zařízení

1.

Denní stacionář SANANIM: Klient si přispívá na náklady související se zátěžovými
programy a pokud je klientem denní skupiny, hradí si náklady na přípravu stravy ve výši
850 Kč měsíčně.

2.

Doléčovací centrum pro matky s dětmi SANANIM : Klientky ze svých příjmů přispívají
700 Kč měsíčně, jako zálohu na mimořádné výdaje související s jejich dětmi. Pokud
během jejího pobytu nedojde k žádným mimořádným výdajům, je klientce celá částka při
ukončení smlouvy vrácena. Pokud dojde k mimořádným výdajům, je klientce vrácena
částka zbylá a doklad potvrzující náklady na mimořádnou událost.
III.

Kumulace přijatých úhrad do dalších let

Úhrady za poskytování sociálních a zdravotních služeb budou každoročně kumulovány do
výše 20% rozpočtu schváleného správní radou. Tato kumulace bude použita v dalších letech
na dočasné pokrytí nákladů 1. čtvrtletí běžného roku ( než organizace obdrží finanční
prostředky z dotace ) a v dalších letech budou finanční prostředky použity na úhradu
provozních a investičních nákladů jednotlivých projektů.
IV.

Ceník výkonů zdravotních a psychoterapeutických služeb

1. Psychiatrická péče
Péče psychiatra je hrazena v našich zařízeních ze systému veřejného pojištění pouze u
pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny.
I když neradi, jsme tak nuceni od klientů
nesmluvních pojišťoven, které hradit péči o své klienty v našich zařízení odmítají, vybírat
přímé platby. To se netýká klientů terapeutických komunit Němčice a Karlov
Ceny za lékařské výkony jsou smluvní, při jejich stanovení vycházíme ze seznamu
zdravotních výkonů, odbornost 305.

Výkon

Délka výkonu v
minutách

cena

Vstupní psychiatrické vyšetření

120

1300 Kč

Cílené psychiatrické vyšetření

60

700 Kč

Kontrolní psychiatrické vyšetření

30

350 Kč

Konzultace s lékařem

30

350 Kč

Vydání lékařského potvrzení pro
zaměstnavatele, pojišťovny atd. na vyžádání
klienta
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2. Adiktologická péče
Adiktologická péče v Adiktologických ambulancích není hrazena ze zdravotního pojištění.
Doposud zdravotní pojišťovny neuzavřely s námi smlouvy. Vyšetření a základní
strukturovaný program je hrazen z prostředku získaných na daný program od donorů, ostatní
péče je hrazena klientem.
Ceny za adiktologické výkony jsou smluvní, při jejich stanovení vycházíme ze seznamu
zdravotních výkonů, odbornost 919.
Výkon

Délka výkonu v
minutách

cena

Adiktologické vyšetření na žádost
klienta
Kontrolní vyšetření na žádost klienta

60

600 Kč

30

300 Kč

Práce s rodinou

60

500 Kč

Individuální terapie

60

500 Kč

Skupinová terapie

90

150 Kč

Vyšetření alkotestem

10

80 Kč

Rychlý test na zjištění drog v moči na
žádost klienta

20

150 Kč
150 Kč

Vydání potvrzení na žádost klienta

3. Psychoterapie
Psychoterapie není hrazena ze zdravotního pojištění, na psychoterapii prováděnou lékařem
nemáme smlouvu ani s VZP. Na rozdíl od adiktologické terapie individuální, skupinové a
rodinné – provádí psychoterapii kvalifikovaný psychoterapeut.
Výkon

Délka výkonu v
minutách

cena

Individuální psychoterapie

60

700 Kč

Skupinová psychoterapie (max 9 osob.)

90

200 Kč

Skupinová psychoterapie (10- 12 osob.)

90

150 Kč

Rodinná terapie

60

1000 Kč

Ceník je vyvěšen v Každém zařízení.

V Praze dne 1.12.2016
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