
SAZEBNÍK

platný od 1. 1. 2023

I. Strava

rozsah poskytování

jiný rozsah lze dojednat smluvně
hodnota potravin provozní náklady celkem

snídaně 22,00 Kč 14,00 Kč 36,00 Kč

svačina 10,00 Kč 10,00 Kč 20,00 Kč

oběd 36,00 Kč 23,00 Kč 59,00 Kč

svačina 15,00 Kč 10,00 Kč 25,00 Kč

večeře 28,00 Kč 24,00 Kč 52,00 Kč

celkem 111,00 Kč 81,00 Kč 192,00 Kč

snídaně 25,00 Kč 14,00 Kč 39,00 Kč

svačina 10,00 Kč 10,00 Kč 20,00 Kč

oběd 42,00 Kč 23,00 Kč 65,00 Kč

svačina 15,00 Kč 10,00 Kč 25,00 Kč

večeře 32,00 Kč 24,00 Kč 56,00 Kč

celkem 124,00 Kč 81,00 Kč 205,00 Kč

uživatelé bez vlastního příjmu

ubytování služby celkem

170,00 Kč 40,00 Kč 210,00 Kč

180,00 Kč 40,00 Kč 220,00 Kč

210,00 Kč 40,00 Kč 250,00 Kč

za měsíc 100,00 Kč

za měsíc 100,00 Kč

za měsíc 80,00 Kč

za měsíc 80,00 Kč

za měsíc 140,00 Kč

za měsíc 30,00 Kč

za měsíc 25,00 Kč

za používání náramkového  bezdrátového  signalizačního  systému zn. Atom za měsíc 25,00 Kč

za měsíc 35,00 Kč

1 pračka 150,00 Kč

do 12 let 111,00 Kč nad 12 let 124,00 Kč

40,00 Kč

ostatní uživatelé

pokoj dvoulůžkový

0,00 Kč

strávníci do 12 let

strávníci nad 12 let

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

3 hlavní jídla a 2 vedlejší jídla

za užívání vlastní lednice včetně revize

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

sociálně terapeutické činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí                                                                                          

pomoc  při zajištění stravy

za užívání vlastní televize včetně revize

za užívání vlastní Hifi sestavy včetně revize

za užívání vlastního počítače včetně revize

za užívání vlastní mikrovlnné trouby včetně revize

II. Ubytování

pokoj dvoulůžkový - vlastní koupelna

jednolůžkový - vlastní koupelna

III. Péče

za užívání vlastního malého elektrického spotřebiče včetně revize

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.

A) základní služby 100 % PnP

při předem ohlášeném pobytu mimo zařízení se

vrací:

a) hodnota potravin bez režijních nákladů

b) hodnota služeb spojených s ubytováním

c) poměrná denní částka z přispěvku na péči

Internet

za užívání vlastní rychlovarné konvice včetně revize

Individuální praní prádla

B) Fakultativní služby

- s paušální měsíční sazbou


