Domov Pod Lipami Smečno,
poskytovatel sociálních služeb

Ceník úhrad pro rok 2019
v Domově Pod Lipami Smečno
(dle zák. 108/2006 Sb., vyhl. 505/2006 o úhradě v Týdenních stacionářích)
Ceník platný od 1. ledna 2019
UBYTOVÁNÍ A STRAVA
1/1 - j e d n o l ů ž k o v ý p o k o j:
denně
strava
165 Kč
bydlení
210 Kč
celkem
375 Kč
2/2 - d v o u l ů ž k o v ý p o k o j:
denně
strava
165 Kč
bydlení
185 Kč
celkem
350 Kč
POSKYTOVANÁ PÉČE
Úhrada za péči, u osob s přiznaným příspěvkem na péči, je ve výši 75% přiznaného
příspěvku na péči, což činí:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
660 Kč
3 300 Kč
6 600 Kč
9 900 Kč
Od 1. 4. 2019 se zvyšuje úhrada za péči u osob s přiznaným příspěvkem na péči
ve 4. stupni na 14.400,- Kč.
Od 1. 7. 2019 se zvyšuje úhrada za péči u osob s přiznaným příspěvkem na péči
ve 3. stupni na 9.600,- Kč.
UDRŽOVACÍ POLATEK
V případě nepřítomnosti klienta v Týdenním stacionáři se hradí tzv. udržovací poplatek ve
výši 180,- Kč/den za jednolůžkový pokoj a ve výši 160,- Kč/den za dvoulůžkový pokoj.
Nepřítomnost uživatele je třeba nahlásit vždy 2 – 3 dny předem.
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FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Doprava do zařízení (možná pouze po vzájemné dohodě, dle kapacity vozu):
do 15 km
70,- Kč/tam a zpět
15 km – 30 km
100,- Kč
nad 30 km
6,- Kč/ za km
Doprava dle požadavku uživatele (dle možností poskytovatele služeb, po vzájemné
dohodě)
6,- Kč/každý ujetý1 km
Použití telefonu organizace

dle předloženého vyúčtování

Úpravy prádla (zkracování oděvů, apod.)

50,- Kč/ úkon

Výtvarná dílna (příspěvek na výtvarné potřeby)

100,- Kč/ měsíc

Fotokopie či tisk na tiskárně u počítače

3,- Kč/A4

Fotografie na tiskárně

20,- Kč/ks
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