
Domov pro seniory Sloupnice
příspěvková organizace

Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

Věstník č. 2 / 2021

CENÍK poskytovaných služeb

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE

Platný od 1. března 2021

Základní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. § 49, o sociálních službách

1. Ubytování
V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje, praní a žehlení osobního a ložního prádla,
užívání a úklid společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topení,
teplá a studená voda, elektrická energie)

Jednolůžkový pokoj (prostor Penzionu DsP) 210,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 205,- Kč
Třílůžkový pokoj 185,- Kč

2. Stravování
Stravování je poskytováno v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a dvou
vedlejších jídel (svačin). Cena stravného zahrnuje hodnotu potravin a režijní náklady
spojené s přípravou jídla.

Strava racionální (normální) 165,- Kč/den

Strava diabetická 170,- Kč/den

Úhrada za ubytování a stravu se stanoví podle skutečných dnů v měsíci.

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat minimálně 15% z jeho příjmu dle § 73
odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Do úhrady za ubytování a stravu není
započítána úhrada za péči, která je stanovena dle §73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách ve výši přiznaného příspěvku na péči. Tento příspěvek se vztahuje
k pokrytí základní sociální péče pro klienty, kteří ji potřebují, a příspěvek na péči jim byl
přiznán. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, náleží tento příspěvek v plné výši
Domovu.
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3. Fakultativní úkony

Poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 77

(Dle Metodiky č. 38 – Poskytování fakultativních služeb klientům)

Popis fakultativní služby Cena
Dovoz a odvoz klienta do zdravotnického
zařízení v obci Sloupnice za použití
služebního vozidla.

50,- Kč
(poplatek)

Dovoz a odvoz klienta do zdravotnického
zařízení nebo do místa nutného uspokojení
jeho potřeb mimo obec Sloupnice za
použití služebního vozidla.

Cena přepravy mimo katastr města,
účtovaná dle ujetých km x 8 Kč/km.

Úkony péče na rámec poskytované
sociální služby a péče v případě znečištění
osoby, prostředí a okolí způsobené
klientem pod vlivem návykové látky,
zejména:

● očista, popř. koupel klienta,
● úklid pokoje – převléknutí ložního

prádla, úklid,
● úklid společných prostor,
● praní prádla zaměstnance, který

se znečistil v rámci péče o klienta.

500,- Kč/hod.

Pořízení kopie z ošetřovatelské
dokumentace na žádost klienta nebo
osoby, kterou určí klient jako osobu
oprávněnou nahlížet do jeho ošetř.
dokumentace.

2,- Kč/1 strana

Vlastní elektrospotřebič na pokoji
– nad rámec běžného vybavení
(rádio, TV, PC/notebook, varná konvice,
ventilátor, lednice, apod.)

50,- Kč/měsíc/ks

Pravidelné revize vlastních
elektrospotřebičů

Rádio, TV, PC/notebook, ventilátor,
lednice (1x za dva roky), varná konvice,
(1x ročně) cca 52,- Kč/kus
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Ve Sloupnici dne: 15. 2. 2021 RNDr. Dušan Raček, MBA

ředitel
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