Dodatek č. 4
k pověření Královéhradeckého kraje

k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně
podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji (dále jen „Pověření “), na
základě něhož byl
Název/firma:

Oblastní charita Červený Kostelec

Sídlo:

5. května 1170,54941 Červený Kostelec

IČO:

48623814

DIČ:

CZ48623814

Statutární orgán/zástupce:
dále jen „Poskytovatel “)

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar

je jako oprávněný poskytovatel vedený v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a
násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,

zařazen do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého
kraje

za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené sociální služby (dále jen „Dodatek“):
Druh sociální služby:

§ 40 - Pečovatelská služba

Název sociální služby:

Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec

Identifikátor:

2028356

Rozsah a vymezení služby:

Dle Definice rozsahu služby

a za podmínek dále stanovených v tomto Pověření (dále jen „Služba “).

1. Předmět Dodatku
1.1.
Bod 3.1.a) Pověření se doplňuje na toto znění: Zajistit nepřetržitě po dobu trvání
Pověření rozsah Služby definovaný v Příloze tohoto Pověření s povolenou tolerancí okamžité
odchylky v počtu pracovníků přímé péče +-10%, a to za předpokladu zajištění vyrovnávací
platby z veřejných zdrojů (stát, Kraj, obce – tito společně dále jen „Zadavatelé“) ve výši alespoň
90 % vypočtené vyrovnávací platby stanovené v Systému řízení sítě – modul Vyrovnávací platba
a za předpokladu potřebnosti Služby; v případě poklesu vyrovnávací platby pod tuto hranici se
uplatní postup dle článku 5.6 tohoto Pověření;
1.2.
Změny v Rozsahu služby: Žádné změny nenastaly. Tento dodatek je vydán na dobu 3
kalendářních roků (tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020).

Příloha č. 1 - Definice rozsahu Služby:

40_Cerv_PO2_SENI_0_0_0_0

Definice rozsahu Služby2:

Druh sociální služby:

§ 40 - Pečovatelská služba

Název sociální služby:

Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec

Identifikátor:

2028356

Kód karty služby:

40_Cerv_PO2_SENI_0_0_0_0

Regionalita služby:

POU

Působnost služby:

OBEC -Červený Kostelec

Cílová skupina:

ZDRP|SENI

Cílová skupina dle věku:

27 - 35|36 - 54|55 - 60|61 - 64|65+

E-mailový kontakt na službu:

reznickova@hospic.cz

Průměrný přepočtený počet
pracovníků přímé práce za rok:

10,25

Počet lůžek

0

2)

Zpracovává se pro každou kartu služby

1.3

Ostatní ustanovení Pověření zůstávají nezměněné dále v platnosti.

2. Závěrečná ustanovení
2.1. Poskytovatel prohlašuje, že plně porozuměl účelu a obsahu Dodatku a na důkaz výše uvedeného
Poskytovatel akceptuje změny Pověření v souladu s tímto Dodatkem a souhlasí s nimi.
2.2. Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 4.12.2017 usnesením
č. ZK/9/664/2017.
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