
Pobytové zařízení Domov pro seniory v SENIOR CENTRUM Nový Bor

Poskytovaná na adrese: B. Egermanna 354, Nový Bor

Poskytovatel: Ambeat Health Care a.s.

Týnská 632/10, 110 00 Praha 1

IČ 24160369 DIČ CZ 24160369

Tel.: 702 081 437 

Ceník pobytové služby Domova pro seniory 

Úhrada za poskytované sociální služby se s klienty sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

Ubytování 210 Kč/den
Stravování 170 Kč/den

Cenou za ubytování na den se rozumí cena za dlouhodobý pobyt. Zahrnuje veškeré provozní 
náklady spojené s pobytem klienta, např. platbu za elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu,
úklid všech prostor, praní, úprava a žehlení ložního i osobního prádla,

Cena za stravování na den zahrnuje snídani, oběd, svačinu a večeři (u diabetické diety ještě druhou 
večeři). Pitný režim v podobě teplých i studených nápojů.

Platba za služby je uskutečňována vždy do konce příslušného měsíce.

Pokud  výše  důchodu  klienta  nedosahuje  požadované  výše  je  úhrada  za  poskytnuté
služby stanovena na max. 85% klientova příjmu. Jinak  řečeno, klientovi  musí zůstat  po úhradě
služeb 15% z celkové částky důchodu pro jeho vlastní potřeby.

Pečovatelské služby jsou hrazeny z příspěvku na péči klienta. 

Příspěvek na péči se do základních poplatků nezapočítává, ale ve smyslu Zákona o sociálních 
službách č.108/2006Sb. náleží přímo poskytovateli sociálních služeb. Tento příspěvek je použit na 
úhradu sociální péče o klienta, aktivizační programy, kondiční a rehabilitační cvičení, volnočasové 
aktivity a jinou činnost, která je náplní dne v zařízení.

Základní  sociální  poradenství  je  podle  zákona  o  sociálních  službách  č.  108/2006  Sb.,  ve  znění

pozdějších předpisů, uživatelům poskytováno zdarma. 

Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Fakultativní služby jsou uvedeny v samostatném ceníku.
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