Přehled úhrad Domova pro seniory
Diakonie ČCE - střediska v Sobotíně
platný od 1. května 2022
Výše úhrady za poskytovanou pobytovou službu je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.

Celková měsíční úhrada za poskytované služby je složená z úhrady za:
- stravování
- ubytování
- péči, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči, v souladu s § 73
odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- a případných služeb nad rámec základních činností (viz. strana 2 tohoto přehledu)
Minimální částka, která zůstává klientovi po úhradě stravy a ubytování, činí 15% z jeho přiznaného
pravidelného měsíčního příjmu.

STRAVOVÁNÍ

Strava za den *

bez dietního omezení
snídaně
oběd
svačina
večeře
dietní
snídaně
oběd
svačina
večeře
diabetické
snídaně
oběd
svačina
večeře

205 Kč
38 Kč
95 Kč
21 Kč
51 Kč
205 Kč
38 Kč
95 Kč
21 Kč
51 Kč
205 Kč
38 Kč
95 Kč
21 Kč
51 Kč

* Celková cena za stravu zahrnuje sjednaný druh a rozsah denních jídel. Strava je připravována a upravena
s ohledem na intolerance a specifické potřeby klienta. Organizace smluvně spolupracuje s nutriční terapeutkou.

UBYTOVÁNÍ

Celkem za den

v 1 lůžkovém pokoji
v 1 lůžkovém pokoji s hygienickým zázemím
ve 2 lůžkovém pokoji
ve 2 lůžkovém pokoji s hygienickým zázemím
ve 3 lůžkovém pokoji
ve 3 lůžkovém pokoji s hygienickým zázemím

240 Kč
250 Kč
235 Kč
245 Kč
230 Kč
240 Kč
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VRATNÁ ČÁSTKA Z ÚHRAD ZA SLUŽBY
ZA 3 DNY PŘEDEM OHLÁŠENÝ POBYT MIMO DOMOV A HOSPITALIZACI
Vratná částka v případě nepřetržité celodenní nepřítomnosti klienta v Domově,
tedy v době mezi 0:00 - 24:00 hod., je složená z:
49% ceny za neodebranou stravu
poměrné části příspěvku na péči v případě nepřítomnosti trvající 7 a více dní, vyjma
hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
Vratná částka v případě nepřítomnosti klienta v Domově, netrvá - li jeho nepřítomnost po
celý den (0:00 - 24:00 hod.), je složená z:
49% ceny za neodebranou stravu
-

SLUŽBY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ
revize osobních elektrospotřebičů
tisk fotografie formát A5, fotografický papír
tisk fotografie formát A4, fotografický papír
laminování formát A5
laminování formát A4
kopírování / tisk černobílý - text, formát A4
tisk barevný - text, formát A4
asistence nad rámec základních činností
doprava automobilem střediska

50 Kč/ks
25 Kč/kus
35 Kč/kus
15 Kč/kus
20 Kč/kus
1 Kč/stránka
3 Kč/stránka
160 Kč/hod
15 Kč/km
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Wittková,
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Mgr. et Bc. Olga Wittková, DiS.
ředitelka Diakonie ČCE, středisko Sobotín

V Petrově nad Desnou 30.03.2022
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