Platnost: od 1. 6. 2017

Přehled úhrad pro pobytové služby
DOMOV PRO SENIORY, DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
A. UBYTOVÁNÍ
v ceně jsou zahrnuty i provozní náklady související s poskytnutím ubytování
typ pokoje

Cena za den

1 lůžkový (bez praní osobního prádla)
187 Kč
1 lůžkový (s praním osobního prádla)
197 Kč
2 lůžkový (bez praní osobního prádla)
175 Kč
2 lůžkový (s praním osobního prádla)
185 Kč
Vícelůžkový (bez praní osobního prádla)
163 Kč
Vícelůžkový (s praní m osobního prádla)
173 Kč
B. STRAVA
v ceně jsou zahrnuty i provozní náklady související s přípravou stravy
typ stravy

Cena za den

diabetická
normální
sazebník za jednotlivá jídla
snídaně
dopolední svačina
oběd
odpolední svačina
večeře
druhá večeře

169 Kč
163 Kč
DIABETICKÁ STRAVA
35 Kč
5 Kč
71 Kč
5 Kč
47 Kč
6 Kč

sazebník za jednotlivá jídla
snídaně
dopolední svačina
oběd
odpolední svačina
večeře

NORMÁLNÍ STRAVA
35 Kč
5 Kč
71 Kč
5 Kč
47 Kč

1) Při kalkulaci měsíčních nákladů za poskytování služby se vychází z počtu kalendářních dnů v měsíci. Za
každý předem oznámený pobyt mimo domov bude obyvateli vrácena část úhrady, kterou již zaplatil. Za
předem oznámený pobyt se považuje umístění ve zdravotnickém zařízení, nebo pobyt na dovolené, den kdy
je obyvatel mimo domov a neodebral stravu. Poměrná část úhrady bude vrácena po odečtení všech dluhů,
které obyvatel dluží Domovu. Výše denní vratky za stravu je 80 % z celkové částky.
C. ÚKONY PÉČE
Výše částky je stanovena v rozsahu přiznaném uživateli služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., dle
hlavy II, § 11.
Poskytovateli služby náleží 100% přiznaného příspěvku.
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.
Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Sociálně terapeutické činnosti
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
Aktivizační činnosti
1. volnočasové a zájmové aktivity,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Základní sociální poradenství
Za každý kalendářní měsíc náleží Poskytovateli plná výše přiznaného příspěvku na péči.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Zdravotní služby předepsané lékařem jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, tedy pro uživatele zdarma,
vyjma běžných doplatků za léky, léků volného prodeje, inkontinenčních pomůcek a dalších potřeb, které
nejsou předepsány lékařem. Doplatky hradí uživatel sám ze svých příjmů.

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA
V případě, že je třeba uživateli poskytnout enterální výživu, tedy výživu, která slouží jako jediný zdroj
výživy uživatele služeb, nehradí uživatel celkovou částku nákladů za stravu. Jsou hrazeny pouze provozní
náklady související s přípravou stravy ve výši 10,- Kč/za přípravu jedné stravy.
Pokud se jedná o další alternativy stravy, které slouží zpravidla jako doplněk, např. Nutridrik, a uživateli
služeb je poskytována strava dle Smlouvy, uživatel hradí za stravu plnou výši, dle sjednané stravy.
V případě, že nejsou uživateli služeb alternativy výživy předpisovány a hrazeny z pojištění, náklady za
úhradu výživy si hradí každý uživatel samostatně, a to i v případě doplatků.

Služby jsou hrazeny 1x měsíčně.
Nad rámec této úhrady se uživatel zavazuje hradit všechny fakultativní úkony dle platného přehledu
úhrad fakultativních služeb, které si v průběhu poskytování služby objednal.

