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DOMOV sv. KRYŠTOFA a sv. TEREZKY je zařízení domácího typu s tradiční domácí stravou.
Nachází se v krásné lokalitě Přírodního parku Jesenicko, cca 20 km od Rakovníka.
Druh sociální služby:
Domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Komu je služba určena: osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým a tělesným postižením.
Základní činnosti poskytované služby:
o ubytování, stravování 5x denně
o pomoc při osobní hygieně
o pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
o sociálně terapeutické činnosti
o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí
o další služby - fakultativní - lze dohodnout dle potřeb
klienta, který je hradí ze svého kapesného

Nabízíme ubytování v pokoji:
3-lůžkový s koupelnou se sprchovým koutem, WC a pochozí terasou
4-lůžkový s koupelnou se sprchovým koutem, vanou, WC a odpočinkovým venkovním posezením
Dále je k využití:
jídelna a společenský sál
společenská místnost
knihovna s čítárnou
hudební koutek
cvičební koutek pro kondiční cvičení
Příjemný život našim klientům zpestří domácí mazlíčci - pejskové a kočičky. V objektu je k dispozici
samostatná jídelna s výčepním pultem a prodejna trvanlivých potravin a drogistického zboží. Pro harmonizaci
a osvěžení těla i ducha mohou klienti navštěvovat ovocný sad, těšit se se zvířátky v našem malém hospodářství
a v neposlední řadě se zúčastňovat nabízeného programu a kulturních akcí.

Úhrada za UBYTOVÁNÍ
Úhrada za STRAVOVÁNÍ
Úhrada za ÚKONY PÉČE

Sazebník úhrad ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ
210,- Kč/den
170 Kč/den
je hrazena z přiznaného příspěvku na péči;
pokud klient nemá přiznaný příspěvek na péči, hradí si (zatím) úkony péče sám
ÚHRADA ZA MĚSÍC v Kč

Pobyt
Strava
Celkem

28 dní
5 880,4 760,-

29 dní
6 090,4 930,-

30 dní
6 300,5 100,-

31dní
6 510,5 270,-

10 640,-

11 020,-

11 400,-

11 780,-

V odůvodněných případech lze po posouzení všech faktorů dohodnout individuální smluvní cenu.

