Platnost: od 1. 6. 2017

Přehled úhrad fakultativních služeb
DOMOV PRO SENIORY, DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, TÝDENNÍ STACIONÁŘ
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
název služby
Zajištění obědů pro návštěvy
Platba za provedenou pedikúru (mokrá)
Platba za provedenou pedikúru (suchá)
Platba za kadeřnické služby (stříhání, barvení,
vodová apod.)
Platba za užívání vlastního elektrického spotřebiče
na pokoji
Platba za užívání vlastního rozhlasového přijímače
a TV přijímače na pokoji
Doprovod uživatele na lékařské ošetření, který
nepředepsal lékař a který je mimo region
Rýmařovska
Doprava uživatele na lékařské vyšetření
Doprava na výlety

za odebraný oběd
za výkon služby,
dle aktuálního ceníku
dodavatele
za výkon služby,
dle aktuálního ceníku
dodavatele
za spotřebič/měsíčně
měsíčně

cena
71 Kč
150 Kč
199 Kč
od 60 Kč
25 Kč
dle platných
koncesionářských
poplatků provozovatele
110 Kč/hod.

za cestu – dle počtu
najetých km
Za účast

Nákupy (mimo Dolní Moravici)
Malý nákup (do 5 položek)
Nákup (nad 5 položek)
Velký nákup (týdenní, nákup ošacení apod.)

7 Kč/km
50 Kč
50 Kč/úkon
85 Kč/úkon
110 Kč/úkon

Za nákup se považuje i zakoupení a donáška léků
na volný prodej, které nebyly naordinovány
lékařem a jsou pořizovány mimo den výběru léků
na recept
Pozn. nákupy se hromadně pořizují každou středu.
Mimo tento den se ke každému nákupu připočítává
příspěvek na benzín.

název úkonu
Kopírování písemností
Spojení služebním telefonem
Vyřízení plateb na poště, pochůzka po úřadech
(jednání za uživatele služeb, po pracovní době)
Masáž:
a) Záda
b) Krční páteř
c) Dolní končetiny
d) Horní končetiny

Příspěvek na benzín při
nákupu mimo středu, kdy
se pořizuje hromadný
nákup

čas

30 Kč / úkon

cena
3 Kč/stránka
10Kč/hovor
30 Kč/úkon
80 Kč/úkon
80 Kč/úkon
80 Kč/úkon
80 Kč/úkon
80 Kč/úkon

Odvoz odpadu na sběrný dvůr (nábytek,
elektrospotřebiče, ošacení)

500 Kč

Zapůjčení rehabilitačních pomůcek pro obyvatele
DOS
Pozn. první měsíc obyvatel nehradí nic, je to doba,
ve které si může níže vypsané pomůcky zajistit, a to
buď poukazem od lékaře, nebo vlastním nákupem.
Používání (zapůjčení) antidekubitní matrace
Zapůjčení invalidního vozíku
Zapůjčení chodítka
Pozn. poplatek slouží na náklady spojené s údržbou
stávajících a nákupu nových pomůcek

měsíc
měsíc
měsíc

150 Kč
250 Kč
150 Kč

