SAZEBNÍK ÚHRAD
pobytového zařízení sociálních služeb - domovy pro seniory
Úhrada za poskytování služby domovy pro seniory je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Úhrada za ubytování, stravu
ubytování
200 Kč/den

zahrnuje ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
strava
zahrnuje zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, v rozsahu 6 jídel :
snídaně 20,-Kč; dopolední svačina 10,- Kč, oběd 65,- Kč; odpolední svačina 10,- Kč; večeře 45,- Kč,
druhá večeře 10,- Kč

160 Kč/den

Úhrada za péči
Pokud je klient příjemcem příspěvku na péči, úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku.
Pokud klient příjemcem příspěvku na péči není, veškeré poskytované úkony péče si hradí dle skutečného rozsahu péče:
rozsah poskytované péče
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

•

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

•

sociálně terapeutické činnosti

•

aktivizační činnosti

120 Kč/1 hod *

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
* účtován je skutečně spotřebovaný čas

Činnosti nabízené nad rámec základních činností :
pedikúra
nákup na přání klienta, kdykoli mimo stanovenou dobu
vymalování pokoje klienta na jeho přání
revize vlastních spotřebičů klienta 1x ročně
úschova drobných cenných předmětů a větší hotovosti v bezpečnostní schránce v bance
doprava klienta na místo určení vč. zpáteční cesty

na výslovné vyžádání klienta lze dojednat vyčkání dopravní služby v místě určení (účtuje se
každých započatých 15 minut)
* účtován je skutečně spotřebovaný čas

Sazebník úhrad je platný od 1.1.2015 (schválen usnesením RMČ Praha 2 ze dne 8.12.2014).
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100 Kč/1 hod *
100 Kč/1 hod *
4000 Kč
dle akt.ceníku technika
BOZP organizace
3 Kč/den
50 Kč po území Prahy 2
+ 8 Kč/km (započteny km
mimo území Prahy 2)
10 Kč / 15 minut čekací doby

