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Stravování v Domově a Centru aktivity, příspěvková organizace se provádí podle Zákona č.
108/2006 o sociálních službách a podle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 505/2006 v platném
znění.
Zajištění stravování:
DOZP – uživatelé mají zajištěno stravování z centrální kuchyně
Chráněné bydlení Hodkovice nad Mohelkou – uživatelé mají stravování rozdělené - oběd
z centrální kuchyně, snídani a večeři si připravují sami.
Chráněné bydlení Liberec – uživatelé si snídani a večeři připravují sami, oběd je zajištěn
formou chlazené stravy z Technické univerzity Liberec
Na Domově je vybaveno 5 skupin kuchyňkami v rámci svých bytů. Skupiny 4 a 5 hospodaří
dohromady.
Snídaně:
- pečivo se rozděluje přímo do kuchyněk po dovozu z pekáren
- suroviny, které se opakovaně používají celý týden / cukr, tuk na mazání, citronek,
šťáva, čaj /na snídaně, večeře se vydávají na skupiny na týden dopředu.
- ostatní suroviny a potraviny se vydávají den předem a jsou uloženy v uzamykatelné
chladničce v suterénu nebo v koších před kuchyní /dle charakteru potravin/.
- v pátek se vydávají potraviny na sobotu, neděli a pondělí do 14.00 hodin.
Oběd – po uvaření pokrmů kuchařky změří teplotu jídel a rozdělí podle počtu porcí do
termonosičů na skupiny. Tyto termonosiče jsou připraveny nejpozději v 11.15 hodin.
Uživatelé si termonosiče odnesou poté do svých bytů. Pracovníci sociálních služeb rozdělí
porce pro uživatele, kteří se v bytě naobědvají.
Pro uživatele chráněného bydlení Hodkovice nad Mohelkou kuchařky rozdělí pokrm do
jídlonosičů. Uživatelé si je odnesou do svých bytů a tam si jídlo zkonzumují.
Večeře – připravuje se v kuchyni, vydává se podle počtu uživatelů na jednotlivé skupiny do
14 hodin, ostatní suroviny a potraviny se vydávají den předem a jsou uloženy v uzamykatelné
chladničce v suterénu nebo v koších před kuchyní.
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Pracovník sociálních služeb na skupině jídlo uchová podle charakteru potravin až do vydávání
večeří mezi 17- 18 hodin.
Uživatelům s dietním omezením je podávána druhá večeře. Cena surovin za večeři 30,00 Kč a
10,00 Kč za druhou večeři uživatelům, kterým byla doporučena.
Všichni uživatelé jsou seznamováni (srozumitelným způsobem) se svým zdravotním stavem
a případným dietním omezením, které by v zájmu zachování vlastního zdraví měli
dodržovat.
V souladu s vyhláškou č. 505/2006 v platném znění jsou stanoveny výše úhrady celodenní
stravy.
Cena potravin pro DOZP a Chráněné bydlení Hodkovice nad Mohelkou je 102,00 Kč,
potraviny dieta 112,00 Kč.
Finanční vyčíslení ceny potravin na jednotlivá jídla

Snídaně
Oběd
Večeře
Večeře dieta
Celkem

cena potravin v Kč
32,00
40,00
30,00
102,00

cena potravin dieta v Kč
32,00
40,00
30,00
10,00
112,00

Odhlašování stravy DOZP a CHB Hodkovice nad Mohelkou
Klíčový PSS chráněného bydlení a PSS služby DOZP na skupinách důsledně sledují odjezdy
a příjezdy uživatelů.
Předem oznámený pobyt mimo zařízení, znamená, že uživatel event. zástupce ohlásí
skutečnost nepřítomnosti nejpozději 1 pracovní den před nepřítomností do 8,00 hod. ráno
pracovníkovi sociálních služeb nebo v kanceláři Domova. PSS toto zapíše na formulář
„Nepřítomnost uživatelů ve službě“. V pátek do 8. hod. ohlašuje svou nepřítomnost na sobotu,
neděli a pondělí.
Pokud uživatel (zástupce) tuto povinnost nesplní, ztrácí nárok na vratku.
Přihlašování stravy DOZP a CHB Hodkovice nad Mohelkou
Pokud si uživatel odhlašuje stravu, je nutné, aby udal, kdy opět začne stravu odebírat.
Pokud toto dopředu nezná, je třeba, aby opětovné odebírání stravy nahlásil telefonicky
nejpozději l pracovní den předem do 8 hod. ráno.
Pokud tak neučiní, může mu být poskytnuta jiná strava, než je uvedena na jídelníčku.
V případě, že uživatel nahlásí odebírání stravy a v určené době se nedostaví, ztrácí nárok na
vratku.
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Chráněné bydlení Liberec
Cena potravin stanovená na úhradu celodenní stravy pro Chráněné bydlení Liberec, od 1. 4.
2020 je Kč 110,00 v rozsahu 3 jídel.
oběd: ve výši Kč 59,00, dovoz obědů z menzy TU Liberec
ostatní: ve výši Kč 46,00 si uživatelé zajišťují a nakupují dle svého přání
Odhlašování stravy CHB Liberec
Vratky v hodnotě oběda budou poskytovány za obědy, které budou prokazatelně odhlášeny
vždy nejpozději do čtvrtka 8.00 hodin na následující období 7 dnů počínaje úterým, konče
pondělím.
Rozdíl mezi hodnotu oběda a celodenní stravovací jednotkou je uživateli předáván v hotovosti
PSS. Povinností uživatele je použít tuto částku výhradně na nákup potravin - zabezpečení
stravy a doložit účtenkami. Vyúčtování probíhá vždy na konci kalendářního měsíce.
Příjem surovin – nákupy od dodavatelů, nákupy v maloobchodě.
Výdej surovin – podle počtu strávníků vedoucí kuchyně nanormuje v programu stravování dle
jídelníčku množství surovin na jednotlivá jídla a vytiskne výdejku. Tu předá do kuchyně a
pracovníci kuchyně si připraví suroviny ze skladu potravin.
Za dodržení stravovací jednotky v rámci zařízení zodpovídá vedoucí kuchyně.
Za dodržení stravovací jednotky v chráněném bydlení zodpovídá klíčový PSS. Ten vede
pokladní knihu a finanční deník. Jednou z podmínek samostatného života v chráněném bytě je
to, že uživatel musí zvládat nákup potravin a přípravu jednoduchých jídel samostatně nebo
s podporou PSS. Při plánování nákupů a přípravě jídla může požádat o podporu PSS.
Ekonomka vypočítá do finančního deníku na příslušný měsíc částku na jednoho uživatele na
jeden den vynásobenou počtem uživatelů a počtem dnů v měsíci.
Suma na jeden den zahrnuje částku na stravu kromě oběda v CHB Hodkovice nad Mohelkou i
v CHB Liberec.
Dle celkové sumy na celý měsíc ve finančním deníku obdrží klíčový PSS chráněného bydlení
finanční hotovost od ekonomky.
Jednotliví uživatelé dostávají od klíčového PSS peníze na nákupy potravin /vždy po dohodě
na několik dnů dopředu/. Uživatelé si zajišťují samostatně event. s podporou PSS za tyto
prostředky potraviny a PSS musí doložit platné účtenky.
Obědy v CHB Liberec jsou zabezpečeny a dodávány uživatelům formou zchlazené stravy.
Na konci měsíce nejdéle poslední den předá klíčový PSS ekonomce ke kontrole pokladní
knihu a účtenky z nákupů. Klíčový PSS zkontroluje ve finančním deníku nepřítomnosti,
odsouhlasí je se sociální pracovnicí a provede vyúčtování měsíce.
.
V Hodkovicích nad Mohelkou dne 31. 3. 2020
Vypracovala: Ing. Ilona Čechová - ekonomka

Schválila: Mgr. Jana Lachmanová - ředitelka
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