CENÍK ÚHRAD
ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
OD 1. 1. 2018

1 lůžkový pokoj
strava
ubytování
celkem

za 1 den
170 Kč
210 Kč
380 Kč

za 30 dnů
5 100 Kč
6 300 Kč
11 400 Kč

za 31 dnů
5 270 Kč
6 510 Kč
11 780 Kč

2 lůžkový pokoj
strava
ubytování
celkem

za 1 den
170 Kč
200 Kč
370 Kč

za 30 dnů
5 100 Kč
6 000 Kč
11 100 Kč

za 31 dnů
5 270 Kč
6 200 Kč
11 470 Kč

3-4 lůžkový pokoj*
strava
ubytování
celkem

za 1 den
170 Kč
190 Kč
360 Kč

za 30 dnů
5 100 Kč
5 700 Kč
10 800 Kč

za 31 dnů
5 270 Kč
5 890 Kč
11 160 Kč

strava na 1 den
celkem
170 Kč

hodnota
potravin
120 Kč

režie
50 Kč

* Odlehčovací služby, které sídlí v budově Pod lipami, disponují
pouze třílůžkovým pokojem pro muže a čtyřlůžkovým pokojem pro
ženy.
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Klientovi přijatému do OŠD Praha 3 musí ze zákona každý
měsíc zůstat 15 % jeho důchodu. V případě, že zůstatek nepokryje
tyto náklady, pak se na základě dohody rodina klienta podílí na úhradě
nákladů za klienta s nižším příjmem.
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Fakultativní služby jsou účtovány pouze těm klientům, kteří v zařízení
mají svůj vlastní níže uvedený spotřebič.
Tento fakt je nutné nahlásit asistentce paní ředitelky.
OD 1. 1. 2016

služba
vlastní chladnička či mrazák
vlastní televize

cena/měsíc
50 Kč
30 Kč

Výše úhrad v zařízeních sociální péče se řídí zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
V případě, že je klient mimo zařízení
Přeplatky u klientů, kteří zaplatí plnou výši úhrady za pobyt,
stravu a péči v domově pro seniory v daném měsíci, budou vráceny
za dobu pobytu mimo zařízení (dovolená, hospitalizace) takto:
 ubytování
0 Kč á den
 stravování
100 Kč á den
 příspěvek na péči
100% á den
Příspěvek na péči (dále „PnP“)
PnP vyplácí Úřad práce ve čtyřech stupních na základě
nezvládání základních životních potřeb. Zvládání životních potřeb
je posouzeno v první řadě sociálním šetřením, které provádí
zaměstnanec Úřadu práce a dále lékařskou posudkovou komisí. Výše
PnP činí za kalendářní měsíc:
 1. stupeň: 880 Kč
 2. stupeň: 4 400 Kč
Stránka | 2

 3. stupeň: 8 800 Kč
 4. stupeň: 13 200 Kč
Příspěvek na péči, který je přiznán klientovi v domově pro
seniory, náleží OŠD Praha 3 za poskytovanou péči.
V případě, že klient při nástupu do domova pro seniory nemá
přiznaný PnP, rodina klienta, případně sociální pracovnice o něj
zažádá na Úřadu práce s příslušným tiskopisem. Po vydání
Rozhodnutí příspěvek na péči připadne OŠD Praha 3 zpětně od doby
podání žádosti o PnP a přijetí klienta do domova pro seniory. Do té
doby klient, případně jeho rodina, za poskytnutou péči platí 800 Kč.
Pokud je klient přijat na odlehčovací službu, příspěvek na péči
náleží klientovi. Ovšem klient platí za služby, které mu jsou
poskytovány podle Ceníku služeb Ošetřovatelského domova Praha
3 – odlehčovací služby.
Úřad práce PnP nevyplatí, jestliže je klientovi po celý kalendářní
měsíc poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici
nebo odborném léčebném ústavu, dle §14a zákona č. 108/2006, o
sociálních službách.
V případě nejasností ohledně plateb kontaktujte prosím
asistentku paní ředitelky Bc. Lindu Krátkou, tel.: 284 823 822.
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