Domov u fontány
PARDUBICKÝ KRAJ

Libušina 1060, 535 16 Přelouč,
tel. 466 959 166-7,www.domovufontany.cz
e-mail: info@domovufontany.cz

Ceník úhrad za Odlehčovací služby v Domově u fontány
platný od 1. 2. 2019
Úhrada za poskytované služby je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
citovaného zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada za ubytování a stravu v DUF

Úhrada za ubytování a stravu v DUF je stanovena na základě „Smlouvy o poskytování sociální
služby v Domově u fontány“ s ohledem na výši příjmu klienta při respektování zákonného
zůstatku příjmu klienta ve výši 15%. Výše úhrady za pobyt za kalendářní měsíc je stanovena
součinem sjednané sazby za stravu a ubytování a koeficientu 30,42 (měsíční celoroční průměr
dnů).
Cena za ubytování zahrnuje ubytování, energie (topení, voda, elektřina) a další služby jakými jsou
úklid pokoje, praní, žehlení a drobné opravy prádla).
Stravování je zajištěno vlastním stravovacím zařízením. Strava je podávána 5x nebo 6x denně
dle stravovacích potřeb klienta.
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ
Cena ubytování/den
Strava 5x denně
Strava 6x denně

205,- Kč
165,- Kč
170,- Kč

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ
210,- Kč
165,- Kč
170,- Kč

Úhrada celkem/den
(dle typu stravy)

a) 370,- Kč
b) 375,- Kč

a) 375,- Kč
b) 380,- Kč

Úhrada celkem/měsíc
(dle typu stravy)

a) 11.255,- Kč
b) 11.407,- Kč

a) 11.407,- Kč
b) 11.559,- Kč

Druh úkonu péče

Cena za hodinu

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Úhrada za péči

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním i vnějším prostoru,

130 Kč/hod*

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování
služby

130 Kč/hod*

130 Kč/hod*
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zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do
zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány
veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné
navazující sociální služby a doprovázení zpět,

130 Kč/hod*

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob,
sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k
rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a
dovedností podporujících sociální začleňování osob,

130 Kč/hod*

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a
sociálních schopností a dovedností,
2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

130 Kč/hod*

130 Kč/hod*

* účtován je skutečně spotřebovaný čas

Přelouč dne 23. 1. 2019

……………………………………………
podpis Poskytovatele
PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA
ředitelka Domova u fontány

