Česká katolická charita
CHARITNÍ DOMOV MORAVEC
Moravec 53, 592 54 Moravec
tel.: 566 809 101
IČ: 00445355
www.charitamoravec.cz

Příloha č. 1
Změna č.: 6
ze dne: 01. 06. 2020

VÝŠE ÚHRADY OŠETŘOVNÉHO ZA POBYT V CHARITNÍM DOMOVĚ MORAVEC
platný od 1. 6. 2020
1. Úhrada za pobyt (ubytování + stravování):
Jednolůžkový
pokoj

Denní
sazba
za bydlení

Strava

Denní
sazba
za stravu

Denní
sazba
celkem

Měsíční úhrada
za pobyt za 30 dní

210,- Kč
210,- Kč
210,- Kč
210,- Kč

Racionální D3
S omezením tuků D4
Diabetická D9
Diabetická s omezením
tuků D9/4
Strava

155,- Kč
155,- Kč
165,- Kč
165,- Kč

365,- Kč
365,- Kč
375,- Kč
375,- Kč

10 950,- Kč
10 950,- Kč
11 250,- Kč
11 250,- Kč

Racionální D3
S omezením tuků D4
Diabetická D9
Diabetická s omezením
tuků D9/4

155,- Kč
155,- Kč
165,- Kč
165,- Kč

Dvoulůžkový
pokoj

198,- Kč
198,- Kč
198,- Kč
198,- Kč

Měsíční úhrada
za pobyt za 30 dní

353,- Kč
353,- Kč
363,- Kč
363,- Kč

10 590,- Kč
10 590,- Kč
10 890,- Kč
10 890,- Kč

Výše úhrad se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu
a po zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu pro jeho vlastní
potřebu.

2. Úhrada za péči: klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách.

VRÁCENÍ ÚHRADY OŠETŘOVNÉHO
1. Vrácení úhrad za stravování
Při předem oznámené odhlášce stravy klienta
Vrácení za stravu při celodenním pobytu mimo charitní domov (celodenní odhlášení stravy
při pobytu v charitním domově)
Strava
Racionální D3, S omezením tuků D4 (snídaně, oběd, svačinka, večeře)
Diabetická D9, Diabetická s omezením tuků D9/4 (snídaně,

Vráceno Kč/den
90,100,-

svačinka, oběd, svačinka, večeře, druhá večeře)

2. Vrácení úhrad za ubytování
Z 20% platby za poskytnuté ubytování
Typ pokoje
Vráceno Kč/den
Jednolůžkový
42,Dvoulůžkový
40,Pokud klient nemá na úhradu pobytu v charitním domově, vrací se mu ošetřovné pouze ve výši úhrady.
3. Vrácení úhrad za péči
Vrácení přiznaného příspěvku na péči
Stupeň příspěvku
I.
II.
III.
IV.

Vráceno Kč/den
29,147,293,440,1

POSKYTOVÁNÍ FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ
I.

II.
III.

Nad rámec základních činností jsou klientovi ze strany poskytovatele nabízeny fakultativní
činnosti. Úhrada těchto činností se řídí aktuálním platným ceníkem a rozsah jejich poskytování
je předmětem smlouvy mezi klientem a poskytovatelem.
Ceny fakultativních činností jsou stanoveny dle výpočtu skutečných nákladů na poskytovanou
službu.
Zdarma poskytovatel umožňuje:
 používání elektrospotřebičů běžně spojených s bydlením (varná konvice, televizor, rádio,
lednička, holicí strojek, lampička, fén, telefon a nabíječka)
 zprostředkování dovozu léků z lékárny
 vedení depozit (bezpečné uložení finanční hotovosti, cenných věcí a vkladních knížek)
 zprostředkování změn v evidenci SIPO, úhrady televizních a rozhlasových poplatků
 zprostředkování platby složenek na pracovišti České pošty
 telefonování z pevné linky v domově (místní i meziměstské hovory, mobilní sítě v ČR).

CENÍK FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ V CHARITNÍM DOMOVĚ MORAVEC
platný od 1. 6. 2020

NÁZEV FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

ÚKON ČI
OBDOBÍ

CENA V KČ

Doprava vozidlem poskytovatele pro soukromé účely na žádost klienta (poplatek se
skládá z):
Náhrady za spotřebované pohonné hmoty + náhrady
1 km
6,za opotřebení vozidla
Doby čekání při dopravě vozidlem poskytovatele
1 hod
174,Kopírování tiskovin:
Kopírování tiskovin: A4 jednostranně

1 kus

2,-

Kopírování tiskovin: A4 oboustranně

1 kus

3,-

Pozn.: zpoplatněny jsou kulturní akce pořádané mimo aktivizační činnosti zajišťované poskytovatelem
(dle akt. nabídky programu – např. doprava autobusová nebo služebním automobilem), také aktivizační
činnosti spojené s nákupem pochutin (např. zmrzlina, špekáčky, aj).
Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat ceny v ceníku fakultativních činností.
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