Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
IČO: 708 509 17

CENÍK
DOMOV NA DUBÍČKU
platný od 1. 1. 2022
Úhrada za poskytování služby domov pro osoby se zdravotním postižením je stanovena v návaznosti
na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Úhrada za poskytnutí ubytování – ubytování zahrnuje základní vybavení pokoje, provozní náklady,
úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

Jednolůžkový
pokoj

s balkonem

bez sociálního zařízení

210 Kč/den
210 Kč/den

bez balkonu

se sociálním zařízením společným
s druhým pokojem
bez sociálního zařízení

200 Kč/den

s balkonem

Dvoulůžkový pokoj
bez balkonu

bez sociálního zařízení

195 Kč/den

se samostatným sociálním zařízením

200 Kč/den

se sociálním zařízením společným
s druhým pokojem

195 Kč/den

bez sociálního zařízení

190 Kč/den

Úhrada za poskytnutí stravy – stravování je zajištěno vlastní kuchyní organizace

Racionální strava

Diabetická strava

Fryšták:

snídaně

30 Kč

oběd

73 Kč

odpolední svačina

12 Kč

večeře

45 Kč

snídaně

30 Kč

oběd

73 Kč

odpolední svačina

12 Kč

večeře

45 Kč

II. večeře

10 Kč

160 Kč/den

170 Kč/den
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V případě, že klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstane
částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se přiměřeně sníží. Podmínkou
snížení úhrady je, že klient řádně a včas doloží prokazatelným způsobem výši svých příjmů dle § 7
zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
Úhrada za úkony péče – je stanovena měsíčně ve výši 100 % přiznaného příspěvku na péči.
Poskytované činnosti:

-

-

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu zahrnuje:

Pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna
poloh.
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 zahrnuje:

Pomoc při úkonech osobní hygieny.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.
Pomoc při použití WC.

- vzdělávací a aktivizační činnosti:

zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:

-

-

-

Fryšták:

sociálně terapeutické činnosti:

pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Volnočasové a zájmové aktivity.
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním prostředím.
Nácvik
a
upevňování
motorických,
psychických a sociálních schopností a
dovedností.
Podpora a pomoc při využívání běžně
dostupných služeb a informačních zdrojů.
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Socio-terapeutické
činnosti
a
jejich
poskytování vedou k rozvoji nebo udržení
osobních
a
sociálních
schopností
s dovedností
podporujících
sociální
začleňování osob se zdravotním postižením
do kolektivu uživatelů služby a do
společnosti.
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování
práv a oprávněných zájmů.
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1. Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně.
2. Výše úhrady za poskytnutí ubytování je stanovena jako násobek ceny a počtu kalendářních dní
v účtovaném měsíci.
3. Výše úhrady za poskytnutou stravu v kalendářním měsíci je stanovena jako násobek
jednotkové ceny jídel a počtu dní v účtovaném měsíci.
4. Výše úhrady příspěvku na péči ve prospěch poskytovatele se poměrně krátí (snižuje) za každý
celý den (od 0.00 do 24.00 hodin) pobytu uživatele mimo službu.
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