Domov sv. Kryštofa a sv. Terezky, Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá
telefon 606 378 591, 724 357 775, e-mail: spol.andromeda@volny.cz, www.spolecenstvi-andromeda.cz

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Platba uživatele se skládá z úhrady za základní činnosti, kterými jsou ubytování, strava a úkony péče a
poskytované fakultativní služby. Platba za služby se hradí měsíčně dle úhradové vyhlášky MPSV
č. 505/ 2006 Sb.
Sazebník úhrad ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ
Úhrada za UBYTOVÁNÍ

210,- Kč/den

Úhrada za STRAVOVÁNÍ

170 Kč/den

Úhrada za ÚKONY PÉČE

je hrazena z přiznaného příspěvku na péči
I.-IV. stupně (880 Kč - 13 200 Kč)

Pobyt
Strava
Celkem

28 dní
5 880,4 760,10 640,-

ÚHRADA ZA MĚSÍC v Kč
29 dní
30 dní
6 090,6 300,4 930,5 100,11 020,11 400,-

31dní
6 510,5 270,11 780,-

Úhrada za ubytování také zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, likvidaci odpadů, odběr elektrického
proudu dle standardního vybavení pokoje, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení.
Vzhledem k tomu, že maximální výše úhrady stanovená prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 v částce
210 Kč/den nepokryje celkové náklady na bydlení, je stanovena jednotná cena za bydlení bez ohledu na
druh pokoje v maximální výši, kterou prováděcí vyhláška k zákonu č. 108/2006 Sb. umožňuje.
V úhradě za stravování je zahrnuta celodenní strava podávaná 5 x denně.
Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, § 73. odst. 3. musí uživateli po úhradě
za ubytování a stravování zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Pokud výše důchodu není dostačující, podílí se
na úhradě těchto nákladů rodina uživatele.
Úhrada za péči je hrazena z příspěvku na péči. Pokud se žadatel stane naším uživatelem, je příspěvek na
péči zasílán do Domova a jsou z něj hrazeny úkony péče. Před nástupem do našeho zařízení je tedy nutné
mít alespoň o příspěvek zažádáno, pokud uživateli nebyl přiznán (zatím), hradí si úkony péče sám.
Jedná se o úkony zejména:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- aktivizační a terapeutická činnost
- uplatňování práv, oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování
osobních záležitostí, pomoc při komunikaci

40 Kč /úkon
60 Kč /úkon
50 Kč /úkon
100 Kč /úkon
50 Kč/úkon

V odůvodněných případech, kdy sociální poměry uživatele a rodiny nedovolují hradit plnou částku,
lze po posouzení všech faktorů dohodnout individuální smluvní cenu.
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Sazebník úhrad za FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Fakultativní činnosti jsou služby nad rámec základních činností, nabízené v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách za přímou platbu dle platného ceníku. Za uživatele může tuto částku
uhradit v pokladně Domova i rodinný příslušník nebo osoba blízká. Kalkulace je stanovena ve výši nákladu,
aby nebyl zařízení generován zisk z provozování fakultativní činnosti. Poskytovatel si vyhrazuje právo
aktualizovat fakultativní činnosti a výši úhrad v závislosti na změně obecně závazných právních předpisů a
navýšení přímých a nepřímých provozních výdajů.
Číslo
Služba
1. Označení oděvů a prádla nad rámec drobných oprav
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kopírování a tisk černobíle A4
Kopírování a tisk barevně A4
Tisk fotografií
Výlety, kulturní akce
Vyhledávání informací na internetu pro osobní potřebu
uživatele (např. jízdní řád, mapa, kuchařské recepty)
Zajištění poštovních a peněžních služeb na poště

Cena
5 Kč/ks
2 Kč/strana
4 Kč/strana
3 Kč/ks na běžný papír
podle stanovené ceny
za akci
15 Kč/15 min.
40 Kč/30 min.

Obstarávání nákupu a jiných osobních záležitostí
mimo Domov dle potřeb uživatele

Uživatel se obrátí na:
pracovník přímé péče,
sociální pracovník
instruktor výchovné péče
instruktor výchovné péče
instruktor výchovné péče
instruktor výchovné péče,
sociální pracovník
pracovník přímé péče
sociální pracovník
pracovník přímé péče,
sociální pracovník

(Vyúčtování se řídí aktuální cenou pohonných hmot)

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Doprava
Čas řidiče
Poplatky za odebíranou elektřinu při používání vlastních
elektrospotřebičů:
Televize (ladění TV v majetku uživatele zdarma)
Rádio
Počítač
DVD přehrávač
Další zde nespecifikované spotřebiče
Povinné revize vlastních elektrospotřebičů
Měsíční paušál za využívání internetu
Instalace přípojky internetu (vlastní PC uživatele)
Vyžádané drobné opravy a úpravy na pokoji uživatele
(instalace obrázků, poliček, držáků na TV apod.)
Drobné opravy na pokoji zaviněné uživatelem
(ucpané umyvadlo, WC …..)
Dofukování a drobná údržba invalidních vozíků a chodítek
v majetku uživatele
Půjčování kompenzačních pomůcek
(chodítko, invalidní vozík, ….)
Přeprava vozidlem s řidičem (1-4 osoby)

15 Kč/km
30 Kč/15 min.
sociální pracovník
20 Kč/měsíc
10 Kč/měsíc
20 Kč/měsíc
10 Kč/měsíc
10 Kč/měsíc
dle skutečných nákladů
75 Kč/měsíc
dle skutečných nákladů
Cena materiálu +
40 Kč/30 min.
30 Kč/úkon

pokladní
pracovník přímé péče
pracovník přímé péče
pracovník přímé péče

10 Kč/úkon

pracovník přímé péče

5 Kč/den

pracovník přímé péče

(Vyúčtování se řídí aktuální cenou pohonných hmot)

pracovník přímé péče,
sociální pracovník

Doprava
15 Kč/km
Čas řidiče
30 Kč/15 min.
Dovoz léků, inkontinenčních potřeb, vyzvedávání receptů za 1 úkon
u odbor. lékařů, doprava na vyšetření k odbor. lékařům

pracovník přímé péče,
sociální pracovník

(Vyúčtování se řídí aktuální cenou pohonných hmot)

15 Kč/km
30 Kč/15 min.

Doprava
Čas řidiče

Domov sv. Kryštofa a sv. Terezky může zajistit další služby, jako jsou např. rekondiční a zdravotní masáže,
kadeřnické služby, pedikúra.
Schválila ředitelka: Lenka Kryštofová
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