DOMOV PRO SENIORY VRBNO, příspěvková organizace
Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem 792 23
ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – platnost od 12. 12. 2020
ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

Ubytování
denně

Strava
normální
(racionální)

Strava
diabetická

1den
celkem
strava
normální

1 den
celkem
strava
diabetická

Jednolůžkový pokoj

164 Kč

153 Kč

163 Kč

317 Kč

327 Kč

Dvoulůžkový pokoj

154 Kč

153 Kč

163 Kč

307 Kč

317 Kč

Dvoulůžkový pokoj
se sociálním zařízením

164 Kč

153 Kč

163 Kč

317 Kč

327 Kč

Třílůžkový pokoj

144 Kč

153 Kč

163 Kč

297 Kč

307 Kč

CENA ZA DEN

CENÍK ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A RACIONÁLNÍ STRAVU – měsíční sazby

CENA ZA MĚSÍC

Jednolůžkový pokoj

Dvoulůžkový pokoj

Dvoulůžkový
pokoj se soc.
zařízením

Třílůžkový
pokoj

Měsíc 28 dní

8 876 Kč

8 596 Kč

8 876 Kč

8 316 Kč

měsíc 30 dní

9 510 Kč

9 210 Kč

9 510 Kč

8 910 Kč

měsíc 31 dní

9 827 Kč

9 517 Kč

9 827 Kč

9 207 Kč

CENÍK ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A DIABETICKOU STRAVU – měsíční sazby

CENA ZA MĚSÍC

Jednolůžkový
pokoj

Dvoulůžkový
pokoj

Dvoulůžkový
pokoj se
sociálním
zařízením

Třílůžkový pokoj

Měsíc 28 dní

9 156 Kč

8 876 Kč

9 156 Kč

8 596 Kč

měsíc 30 dní

9 810 Kč

9 510 Kč

9 810 Kč

9 210 Kč

měsíc 31 dní

10 137 Kč

9 827 Kč

10 137 Kč

9 517 Kč
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ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU
Ubytování zahrnuje ubytování uživatele na konkrétním pokoji, úklid pokoje, praní a péči o oblečení,
včetně jeho označení a drobné opravy prádla. Ubytování a stravu hradí uživatel ze svého důchodu. Po
zaplacení ubytování a stravy dle předpisu plateb, který je uveden ve Smlouvě o poskytování služby, musí
uživateli dle zákona o sociálních službách zůstat alespoň 15% příjmů. Pokud důchod uživatele
nepostačuje na plnou úhradu za ubytování a stravu, můžete požádat při uzavírání smlouvy o snížení
úhrady. Své příjmy však musí doložit výměrem důchodu.
ÚHRADA ZA ÚKONY PÉČE
Úkony péče jsou hrazeny z příspěvku na péči. Úhrada za úkony péče se rovná výši přiznaného příspěvku
na péči. Ceny jednotlivých činností v rámci úkonů péče jsou pouze orientační. Uživatelé, kteří nemají
přiznaný příspěvek na péči, nemají na něj nárok, a přesto jsou uživateli služby, hradí evidované úkony
péče v rámci fakultativních služeb ze svého důchodu. O této úhradě je ujednání ve Smlouvě o
poskytované službě. Rozsah poskytovaných úkonů péče je dojednán při uzavírání Smlouvy o
poskytované službě a dále rozpracován v Plánu péče uživatele, který je součástí Individuálního plánování
služby s uživatelem. Rozsah úkonů péče se může během poskytované služby měnit. Změní-li se rozsah
úkonů péče, a prokazatelně dojde ke zhoršení posuzovaných schopností uživatele, podá sociální
pracovník Žádost o zvýšení příspěvku na péči. Zpětně přiznaný příspěvek na péči pak v plné výši náleží
DPS.
ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
Fakultativní činnosti hradí uživatel ze svého důchodu dle aktuálně stanovených úhrad. Fakultativní služby
jsou dojednány formou ústní dohody, o pravidelných fakultativních službách je veden záznam
v Individuálním plánování služby s uživatelem.
Činnost

Cena

Pravidelné

jednorázové

Úkony péče

kalendářní měsíc

Individuální doprava uživatele služebním vozidlem
mimo nezbytné zprostředkování využití veřejných
služeb
Opravy soukromých věcí (ladění TV, rádia, opravy
lampičky) + cena za materiál
Opravy a úpravy prádla a oděvů nad rámec
drobných oprav (výměna zipů, zkrácení, prodloužení,
zúžení oděvů, šití drobných kusů - polštářky, kapsáře
apod.) + cena za materiál
Údržba kompenzačních pomůcek (invalidní vozík,
chodítko aj.) v soukromém majetku klienta + náklady
na materiál od údržbáře na vlastní žádost
Provedení antigenního testu na Covid19 v případě
návratu uživatele z více než 6ti denního pobytu
mimo DPS (pořizovací cena testu 182,00, provedení
testu 206,00)

dle evidence v IS Cygnus
6,74 Kč za 1 km

15 min

26,00

15 min

26,00

30 min

52,50

1 kus

388,00

rádio na pokoji /el. energie/

kalendářní měsíc

25,00

televize na pokoji /el. energie/

kalendářní měsíc

43,00

lednice na pokoji /el. energie/

kalendářní měsíc

43,00

rychlovarná konvice na pokoji /el. energie/

kalendářní měsíc

24,00
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