PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB
DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH
I.
Název služby

Charakteristika
Jednolůžkový
pokoj s vlastním
sociálním
zařízením

Poskytnutí ubytování
- ubytování
- úklid
- praní a drobné opravy ložního a osobního prádla
a ošacení
- žehlení

Snídaně – normální strava, žlučníková strava, diabetická strava

Jednolůžkový
pokoj
se společným
sociálním
zařízením
Dvoulůžkový
pokoj

Oběd – normální strava, žlučníková strava, diabetická strava
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210 Kč/den

205 Kč/den

190 Kč/den

Třílůžkový
pokoj

175 Kč/den

Čtyřlůžkový
pokoj

165 Kč/den

Suroviny

20 Kč

Cena za
zpracování

14 Kč

Cena za snídani
celkem

34 Kč

Suroviny
Desátka – diabetická strava

Cena

5 Kč

Cena za
zpracování

3 Kč

Cena za
desátku celkem

8 Kč

Cena dle
dodavatele

71 Kč

Cena za
zpracování

4 Kč

Cena za oběd
celkem

75 Kč

Svačina - normální, žlučníková strava, diabetická strava

Večeře – normální strava, žlučníková strava, diabetická strava

II. večeře - diabetická strava

Suroviny

10 Kč

Cena za
zpracování

3 Kč

Cena za
svačinu celkem

13 Kč

Suroviny

20 Kč

Cena za
zpracování

14 Kč

Cena za večeři
celkem

34 Kč

Suroviny

3 Kč

Cena za
zpracování

3 Kč

Cena za II.
večeři celkem

6 Kč

V případě, že klient požaduje jiné dietní stravování, bude kalkulace provedena individuálně.
Klient tuto skutečnost musí oznámit nejpozději v den sociálního šetření.
Pokud klient klasickou stravu nepřijímá (např. má zavedenou výživovou sondu, do které se dává
speciální výživa) – není klasická strava uvedená v tomto ceníku účtována. I zde se postupuje
individuálně a s klientem je tato skutečnost probrána v rámci sociálního šetření.
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Nezbytné služby
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- 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
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a
informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob
d) sociálně terapeutické činnosti
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede
k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a
dovedností podporujících sociální začleňování osob
e) aktivizační činnosti
- volnočasové a zájmové aktivity
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a
sociálních schopností a dovedností
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů
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Cena je stanovena ve výši
přiznaného příspěvku na péči

Fakultativní služby

Charakteristika

Lednička pro vlastní potřebu

zdarma

Doprava Klienta na určené místo

Cena za 1 km

Nezbytné služby – pro klienta, který není příjemcem příspěvku
na péči

1)
2)
3)
4)

Cena

7 Kč

Pokud klient zažádal o PnP ještě
před nástupem do DSVM a ten je
mu zpětně přiznán, bude
proveden výpočet adekvátní
částky, a to od nástupu klienta do
DSVM. V případě, že klientovi
byl PnP zamítnut – poskytují se
nezbytné služby zdarma.

II.
Poskytovatel si vyhrazuje změny v tomto ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy a klient
podpisem Smlouvy s tímto ceníkem souhlasí.
Klient je o změně ceníku seznámen minimálně 1 měsíc před vstupem nového ceníku v platnost.
Tento ceník je nedělitelnou součástí Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v domově pro
seniory.
Platnost ceníku je stanovena od 1. října 2020.

V Hlučíně dne 31. srpna 2020
Ivana Kostková
vedoucí DSVM

Pavel Sobol
ředitel Charity Hlučín
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