Domov Ždírec, p. o. Ždírec 43, 588 13 Polná

Přehled úhrad za ubytování, stravu, péči a fakultativní činnosti
v Domově Ždírec platné od 1. 4. 2020
Ceny úkonů jsou v souladu s § 15 a § 16 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb.
v platném znění a § 49, § 50, § 73 a § 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném
znění.
Úhrada se skládá:





Úhrada za ubytování (ubytování, úklid, praní, žehlení, drobné opravy osobního prádla a
ošacení, drobné údržbářské práce)
Úhrada za stravování (celodenní stravování)
Úhrada za péči
Úhrada za fakultativní činnosti

V případě zahájení nebo ukončení pobytu v Domově Ždírec v průběhu měsíce je úhrada stanovena
pouze za tu část kalendářního měsíce, po kterou byl uživatel příjemcem našich služeb. Den
zahájení, případně ukončení pobytu se pro účely stanovení úhrady považuje za celý den pobytu i
v případě, že pobyt trval jen část dne.
Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu pro jeho
vlastní potřebu. Pokud uživatel na plnou výši úhrady po odečtení 15% nedosahuje, může mu být na
základě jeho žádosti úhrada snížena.

I. Úhrada za ubytování
Typ pokoje

Cena/den

Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj

210,-Kč
210,-Kč

Trojlůžkový pokoj

195,-Kč

Průměrná měsíční úhrada se vypočte jako 30,42 násobek částky.
Za pobyt mimo Domov Ždírec se za služby ubytování úhrada nevrací.

II. Úhrada za stravování
Úhrada se v případě celodenního stravování skládá z částky na potraviny a částky za režie.
Náklady na jednotlivá jídla v průběhu dne:

Druh stravy
snídaně
oběd
svačina
večeře
pitný režim
Celkem

Racionální strava, Bezlepková strava
Potraviny
Režie
Celkem za stravu
20,-Kč
20,-Kč
40,-Kč
35,-Kč
36,-Kč
71,-Kč
7,-Kč
7,-Kč
14,-Kč
20,-Kč
21,-Kč
41,-Kč
2,-Kč
2,-Kč
4,-Kč
84,-Kč
86,-Kč
170,-Kč
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Diabetická strava
Režie
20,-Kč
36,-Kč
7,-Kč
15,-Kč
6,-Kč
2,-Kč
86,-Kč

Druh stravy
snídaně
oběd
svačina
večeře
II. večeře
pitný režim
Celkem

Potraviny
19,-Kč
35,-Kč
7,-Kč
15,-Kč
6,-Kč
2,-Kč
84,-Kč

Celkem za stravu
39,-Kč
71,-Kč
14,-Kč
30,-Kč
12,-Kč
4,-Kč
170,-Kč

Druh stravy
snídaně
oběd
svačina
večeře
pitný režim
Celkem

Mechanicky upravená strava (MUS)
Potraviny
Režie
Celkem za stravu
22,-Kč
23,-Kč
45,-Kč
35,-Kč
36,-Kč
71,-Kč
7,-Kč
7,-Kč
14,-Kč
18,-Kč
18,-Kč
36,-Kč
2,-Kč
2,-Kč
4,-Kč
84,-Kč
86,-Kč
170,-Kč

Průměrná měsíční úhrada za stravování se vypočte jako 30,42 násobek částky za den.
Za řádně odhlášenou stravu dle vnitřních pravidel Domova Ždírec se vrací pouze částka ve výši
stravovací jednotky.
Při kombinaci druhu stravy racionální a mechanicky upravené je účtována úhrada za stravu mechanicky
upravenou. Při kombinaci druhu stravy diabetické a mechanicky upravené je účtována úhrada za stravu
diabetickou. V případě, že dojde v průběhu měsíce ke změně druhu stravy a ke změně výše úhrady, je
nová výše úhrady účtována od 1. dne následujícího měsíce včetně výše vratek.

III. Úhrada za péči
Stupeň závislosti

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

Výše příspěvku na
péči

880,-Kč

4 400,-Kč

8 800,-Kč

13 200,-Kč

Úhrada za péči odpovídá přiznanému příspěvku na péči za tyto úkony:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d)sociálně terapeutické činnosti
e) aktivizační činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Příspěvek na péči je při čerpání řádné dovolenky vrácen ve výši odpovídající jednodenní výši příspěvku
x počet dní dovolenky.
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Za pobyt ve zdravotnickém zařízení se příspěvek na péči nevrací. Pokud hospitalizace trvá celý
kalendářní měsíc, dojde k zastavení výplaty příspěvku na péči příslušným Úřadem práce České
republiky. Oznámení o hospitalizaci provede sociální pracovnice Domova Ždírec.

IV. Úhrada za fakultativní činnosti
Fakultativní činnosti jsou další služby, které jsou poskytovány nad rámec základních činností. Uživatel
si hradí ze svých finančních prostředků.
Ceny za fakultativní činnosti byly stanoveny cenou obvyklou, která by byla dosažena při poskytování stejné
nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

Název fakultativní činnosti
Používání vlastních elektrických spotřebičů a audio, video
techniky na pokoji (lednice, rychlovarná konvice, mikrovlnná
trouba, TV, rádio, DVD, CD přehrávač aj.)
Úprava oděvů nad rámec drobných oprav (úprava délky oděvů,
výměna zipu aj.) Zipy, případně další materiál si hradí uživatel.
Doprava uživatele autem domova
Doprava uživatele autem domova (sdružená jízda)
Kopírování černobílé/ 1 strana
Kopírování barevně /1 strana
Umožnění telefonického rozhovoru z pevné linky
Umožnění telefonického rozhovoru z mobilního telefonu
Likvidace věcí (odvoz na sběrný dvůr)

Cena
20,-Kč/měsíc

50,-Kč/úkon
7,-Kč/km
2,-Kč/km
1,-Kč/strana
5,-Kč/strana
4,-Kč/minuta
5,-Kč/minuta
500,-Kč/úkon

Zapůjčení kompenzační pomůcky poskytovatele mimo domov
Chodítko, francouzské berle, jídelní stolek, toaletní křeslo
5,-Kč/den
Vozík mechanický
10,-Kč/den
Polohovací lůžko s matrací
20,-Kč/den + vratná záloha 1 000,-Kč

Přehled úhrad nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2020 a ruší Přehled úhrad ze dne 1. 1.
2018.

………………………………….
PaedDr. Martina Matějková
ředitelka
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