Ceník služeb dle platné vyhlášky a zákona o sociálních službách
Domov pro seniory Písečná s platností od 1. 7. 2021
Pro výpočet úhrad se denní sazba násobí 30 dny v měsíci – zálohová platba.
Úhrada za pobyt je hrazena formou zálohové měsíční platby ve výši níže uvedených částek.
Každý měsíc klient obdrží konečné vyúčtování, které zahrnuje skutečně čerpanou stravu
a dobu, kterou strávil v zařízení sociální služby, vždy však maximálně do výše zálohové
platby.
Úhrada za pobyt celkem (ubytování + strava)
Ubytování a: celodenní strava
garsoniéra
11 250 Kč
1+1 přední místnost
10 950 Kč
1+1 zadní místnost
11 250 Kč
dvoulůžkový pokoj
10 950 Kč
a)

strava s II. večeří
11 400 Kč
11 100 Kč
11 400 Kč
11 100 Kč

strava (nedílná součást poskytované sociální služby)

klient hradí
165 Kč/den
(snídaně, oběd, svačina, večeře)

4 950 Kč/měsíc

klient hradí
170 Kč/den 5 100 Kč/měsíc
(snídaně, oběd, svačina, večeře, II. večeře)
Vratka
Při odhlášení stravy (48 hod. předem nebo náhlá hospitalizace), bude klientům vrácena
částka, která se rovná úhradě za neodebranou stravu.
Klient, který má zavedenou vyživovací sondu, úhradu za stravu nehradí.
b)
ubytování
V ceně ubytování je zahrnuta cena energií (teplo, elektřina), studená a teplá voda, úklid, praní,
žehlení a drobné opravy prádla.
garsoniéra (vlastní sociální zařízení)

210 Kč/den

6 300 Kč/měsíc

1+1 přední místnost

200 Kč/den

6 000 Kč/měsíc

1+1 zadní místnost

210 Kč/den

6 300 Kč/měsíc

dvoulůžkový pokoj

200 Kč/den

6 000 Kč/měsíc

V případě manželské dvojice bude uzavřena smlouva dle následujícího postupu:
- jednomu z manželů bude účtována částka za přední místnost,
- druhému za zadní místnost.
c)
péče
Pokud je klientovi přiznán příspěvek na péči (dále jen PnP), tento podle zákona o sociálních
službách (§ 73 odst. 4 – úhrada se stanoví při poskytování pobytových služeb ve výši
přiznaného příspěvku) celý náleží poskytovateli a úhrada za péči je stanovena ve výši tohoto
příspěvku.

Pokud klientovi není přiznán PnP, hradí potřebou péči, kterou požaduje, ze svého příjmu dle
platného ceníku. V případě, že PnP bude klientovi přiznán až po nástupu do sociální služby
a bude zahrnovat i dobu před nástupem do sociální služby, bude alikvotní částka za péči
vrácena.
poskytnutá služba
úhrada
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
130 Kč/den
pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
zahrnuje
pomoc při podávání jídla a pití
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším
prostoru
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
zahrnuje pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC

130 Kč/den

Ostatní základní činnosti
130 Kč/měsíc
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
sociálně terapeutické činnosti
zahrnuje volnočasové a zájmové aktivity
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociální schopností a
dovedností
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Fakultativní služby
Jedná se o služby, které jsou nabízeny nad rámec základních činností. Úhrady za fakultativní
služby jsou přílohou Smlouvy o poskytování sociální služby.

