Domov pro seniory a Odlehčovací služby
Škroupova 302/17, 405 02 Děčín II, Tel.: 474 524 025 www.valerie-homecare.cz

Ceník poskytovaných služeb Domov pro seniory
dle z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly.

Ubytování
1. lůžkový pokoj
2. lůžkový pokoj

Cena
250,-Kč/den

Stravování
cena
Klientům na nutriční podpoře či se sníženým
Snídaně
30,- Kč
příjmem potravy bude cena ponížena dle
Přesnídávka
16,- Kč
individuální dohody.
Oběd
95,- Kč
Svačina
18,- Kč
1. večeře
30,- Kč
V ceně stravy jsou zahrnuty i režijní
poplatky poskytovatele.
2. večeře
16,- Kč
Celkem
205,- Kč/den
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, musí Uživateli po úhradě za ubytování
a stravování zůstat alespoň 15 % jeho příjmů. Jsou-li Uživateli zasílány jeho příjmy na účet Poskytovatele,
Uživatel si může sám určit, zda je mu zůstatek jeho příjmů po úhradě vždy 15. den v měsíci vyplacen
v hotovosti nebo zda si jej uloží na depozitní účet u Poskytovatele.
Péče
Služby péče o osobu se hradí z příspěvku na péči (PnP), který vyplácí Úřad práce. PnP se nezapočítává do
úhrady za ubytování a stravu! V případě umístění žadatele – klienta do Domova, náleží celá výše PnP
zařízení a slouží na úhradu služeb péče (§ 73 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb.).
Úhrada za poskytnutou péči náleží Poskytovateli i v případě, kdy PnP byl Uživateli přiznán zpětně, a to od
data uzavření této smlouvy do data vyplacení PnP Uživateli nebo době od data přiznání PnP Uživateli do
data jeho vyplacení Uživateli, podle toho, která z těchto dob je kratší.
Vrací se přeplatek PnP, a to v poměrné části z PnP za každý kalendářní den, v příslušném měsíci, kdy
smlouva nebyla ještě účinná, resp. zanikla nebo v případě pobytu mimo zařízení vyjma dnů strávených ve
zdravotnických zařízeních.
Poskytovatel nabízí bezplatné využívání základního sociálního poradenství.
Fakultativní služby
Doprava
Tisk, kopírování dokumentů
Pronájem televizoru (pronájem; revizní, TV popl.) – ½
ceny na 2 lůžkovémmpokoji
Vlastní elektrospotřebič + revize
Profesionální pedikúra a Kadeřnické služby
Zajištění osobního nákupu dle požadavku klienta
Správa finančních depozit

cena
85,-Kč/1 směr město
15,-Kč/km mimo město
2,- Kč/list
170,- Kč/měsíc
35,- Kč/ měsíc
zprostředkováno
135,- Kč/hod
50,- Kč měsíc

