CENY POBYTU A FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB
tab.1

Ceník pobytu
Ubytování

Stravování

Cena je uvedena za 1 lůžkoden
Jednolůžkový pokoj
210,00 Kč
Dvoulůžkový pokoj
200,00 Kč
Třílůžkový pokoj
190,00 Kč
Čtyřlůžkový pokoj
180,00 Kč
Šestilůžkový pokoj
170,00 Kč
Cena je uvedena za 1 stravovací den
Racionální výživa
160,00 Kč
Diety bez rozdílu
170,00 Kč

cena za 1 lůžkoden
cena za 1 lůžkoden
cena za 1 lůžkoden
cena za 1 lůžkoden
cena za 1 lůžkoden

4 chody denně
u diabetické diety 5 chodů denně + 2. večeře

Platnost ceníku ubytování a stravování je od 1.1.2019
tab.2

Ceník fakultativních služeb
Měsíční paušální platby
Vedení depozitního účtu
50,00 Kč
Příspěvek na aktivizace
50,00 Kč
Příspěvek na papírový program
100,00 Kč
Měsíční platby při používání
Využití depozitního trezoru
30,00 Kč
Vlastní elektrospotřebič na pokoji

30,00 Kč

za každý 1 elektrospotřebič vyjma radiopřehrávače

20,00 Kč
10,00 Kč
3,00 Kč
5,00 Kč
15,00 Kč
20,00 Kč
60,00 Kč

za 1 km

Ostatní
Soukromá doprava služebním vozidlem
Doprava v rámci činnosti Domova
Popisování osobního prádla
Kopírování a tisk černobíle A4
Kopírování a tisk barevně A4
Použití bio – lampy mimo ošetřovatelský plán
Zapůjčení chladničky Domova
Mimořádný úklid - záměrné znečištění klientem
Péče o klienta při nadměrném požití alkoholu
(např. zdravotní úkony, úklid….)
Oprava majetku domova poškozeného úmyslným
zaviněním klienta
Ztráta, popřípadě úmyslné zničení majetku domova

Sesterna
Ředitel / ekonom
Sociální pracovník / zástupce ředitele
Vrchní sestra

Str. 1

za 1 km
za 1 ks
1 strana
1 strana
5 minut

180,00 Kč

cena za pokoj / měsíc
Cena za 1 hodinu, minimální účtovaná doba 15 minut

500,00 Kč

cena za 30 minut

180,00 Kč

cena za hodinu, účtováno po 30 minutách + cena materiálu
až o výše 100% pořizovací ceny
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Ceník fakultativních služeb pokračování
Ostatní
Úprava a oprava vlastních oděvů klientů

cena za hodinu + cena materiálu (do 15 minut /
měsíc jsou drobné opravy součástí základních
činností služby)
cena za 1 hodinu, minimální účtovaná doba 10
180,00 Kč minut
cena za odvoz do sběrného dvora (na skládku) se účtuje jako součet
fakultativní služby „použití služebního automobilu pro účely mimo
základní činnosti“ a ceny za skládkovné (bude-li nutné je zaplatit)
(např. návštěva peněžního ústavu, notáře) v případech, kdy doprovod není z důvodu zdravot150,00 Kč ního stavu nutný) – cena za hodinu, účtováno po
30 minutách

180,00 Kč

Oprava majetku klientů
Likvidace osobního majetku klienta (nábytek,
elektrospotřebiče, apod.)
Osobní doprovod pracovníka služby na přání
klienta
Ošetřovatelský zdravotní úkon nad rámec vykazované péče
Úkon ošetřovatelské péče nad rámec rozsahu péče dle přiznaného příspěvku na péči

60,00 Kč
180 Kč

Administrativní úkon, zprostředkování služeb
nesouvisejících s poskytovanou sociální služ- 100 – 300 Kč
bou

cena za 15 minut (např. opakovaná péče o ránu,
aplikace mastí apod.)
za hodinu – účtováno dle typu a délky úkonu
(např. donáška stravy mobilnímu klientovi, nákup
mobilnímu klientovi či mimo zařízení atd.)
za úkon či dílčí část např. sepsání žádosti, odvolání, jednání s úřady, sepsání dalších písemností
pro klienta v oblasti, která nesouvisí se službou a
rozsahem poskytované služby – osobní potřeba
klienta

Kadeřník
je-li zajištěno vlastním pracovníkem – jinak dle ceníku externího dodavatele služby

stříhání muži
stříhání ženy
úprava vousů
barvení

65,00 Kč
85,00 Kč
65,00 Kč
120,00 Kč
Pedikúra

+ hodnota barvy

je-li zajištěno vlastním pracovníkem – jinak dle ceníku externího dodavatele služby

klasická pedikúra (mokrá)
malá pedikúra (mokrá)
mini pedikúra (suchá)
práce nad rámec

190,00 Kč
130,00 Kč
100,00 Kč
190,00 Kč

bez potřeby odstranit ztvrdlou kůži
stříhání a úprava nehtů, ošetření kůže
(za hodinu) – účtováno po 5 min.

Nakupované
Opravy, revize, kadeřník, pedikúra, kosmetika
Koncesionářské poplatky ČT
Koncesionářské poplatky ČR

Dle cen dodavatelů (není-li v ceníku uvedeno jinak)

Platnost ceníku fakultativních služeb je od 1.3.2019

135,00 Kč
45,00 Kč

Měsíčně – hradí klient přímo ČT
Měsíčně – hradí klient přímo ČR

Ing. Igor Prokeš
ředitel

V Chřibské 20.2.2019
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