Úhrada za poskytované služby v domově pro osoby se zdravotním postižením
účinnost od 1. dubna 2021

Úhrada za poskytovanou péči
Klient domova hradí poskytovanou péči v plné výši svého přiznaného příspěvku na péči. (§ 73 odst. 4
písm. a zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách)
V případě pobytu klienta mimo zařízení je klientovi vrácena poměrná část příspěvku na péči ve výši 100
% za každý celý den nevyužité služby. Každým celým dnem se pro tyto případy rozumí doba od 00:00
hodin do 24:00 hodin. Výše příspěvku na péči v aktuálním měsíci se vydělí počtem kalendářních dnů
v aktuálním měsíci a vrací se násobek počtu nevyužitých dní služby.
Příspěvek na péči není klientovi vrácen v případě pobytu ve zdravotnickém zařízení, který trvá déle než
celý kalendářní měsíc. (§ 14a odst. 1 zákona 108/20016 Sb. o sociálních službách).
Za poskytnuté sociální služby hradí nezaopatřené dítě úhradu za poskytovanou péči a stravu. U dětí
s nařízenou ústavní výchovou jsou nezbytné fakultativní služby poskytovány zdarma.

Úhrada za ubytování
Klient, který nedosáhl zletilosti, nemá povinnost platit úhradu za ubytování, zůstává však nadále
povinnost platit úhrady za stravu a fakultativní činnosti. Pokud klient dosáhne zletilosti v průběhu
pobytu v zařízení a je mu přiznám příjem (např. invalidní důchod), vzniká mu dnem přiznání příjmu
povinnost úhrady za všechny odebrané služby.
Domov Červený vrch:
Jednolůžkový pokoj

150,- /den

Domov Setkání:
Jednolůžkový pokoj

170,-/den

Strava
Klienti nemusí odebírat stravu v plném rozsahu, hradí pouze odebranou, nebo včas neodhlášenou
stravu.
Stravné:

menší porce jídla 145 Kč / den

běžná porce jídla 165 Kč / den

Snídaně

25,-

25,-

Svačina

20,-

20,-

Oběd

35,-

45,-

Odpolední svačina

20,-

20,-

Večeře

35,-

45,-

Druhá večeře

10,-

10,-

Fakultativní služby hrazené:
Fyzioterapie v DS DAR/Hloubětín

200,- / 30 min.

Vířivá vana za přítomnosti fyzioterapeutky v DS DAR/Hloubětín

135,- / 30 min.

Sportovní a rehabilitační dopoledne v DS Hloubětín
(rehabilitace, asistence, účast na denním programu DS Hloubětín, oběd, svačina)

400,- / dopoledne

Doprava

7,- Kč / km

Ostatní služby
Ostatní služby mimo tento ceník si klient hradí sám ze svých příjmů dle skutečných nákladů.

Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve
výši minimálně 15 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží. Takto vzniklý rozdíl mezi sazbou
úhrady a skutečnou úhradou nebude považován za dluh uživatele vůči poskytovateli.

Mgr. Ivana Hejlová
ředitelka DC Paprsek

V Praze dne 24. 2. 2021

