Domov poklidného stáří Vejprnice
Baculus o.p.s., IČ: 26997355
Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27
Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz

Pořadové číslo
I. UBYTOVÁNÍ

SAZEBNÍKY

200
170

6 000
5 100

Typ diety: nesjednána / diabetická / žlučníková / racionální…

a) Celodenní stravování

III. SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

měsíční
sazba
(v Kč)

Typ bytové jednotky:

a) Jednolůžkové apartmá
b) Dvoupokojové apartmá /cena za osobu/

II.
STRAVOVÁNÍ

denní
sazba
(v Kč)

160

4 800

29
147
293
440

880
4 400
8 800
13 200

dle přiznaného příspěvku na péči v:

a)
I. stupni (lehká závislost)
b) II. stupni (středně těžká závislost)
c) III. stupni (těžká závislost)
d) IV. stupni (úplná závislost)

IV. Fakultativní
dle individuálního výběru
činnost

Sazebník je platný od 1. 8. 2016

Mgr.Markéta Zahálková
Příloha č. 9 – Standard kvality sociálních služeb č. 4 – Smlouva o poskytování sociální služby
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SAZEBNÍK
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

vyúčtování
za měsíc

cena za
jednotku
(v Kč)

Umožnění dovybavení apartmá a užívání vlastních spotřebičů (spotřeba energie):
televize (nevybírá se u klientů, kteří ze zdr.důvodů nemohou využívat společné TV)

měsíčně

40

rádia

měsíčně

20

video, DVD, satelitního přijímače

měsíčně

20

počítač

měsíčně

40

varná konvice

měsíčně

40

mikrovlnná trouba aj. spotřebiče

měsíčně

40

pronájem signalizačního náramku

měsíčně

100

Služby asistence (doprava či doprovod dle požadavku uživatele, např. do zdrav.zařízení - neindikované lékařem)
doprava (mimo úkony zahrnuté do zákl.péče nebo hrazené ze zdrav.pojištění)
osobní doprovod (mimo úkony v zákl.péči - na zvláštní přání)

za každý ujetý km
za každou započatou hodinu

5
40

Doplňkové služby:

kadeřník, holič, manikúra, pedikúra...
rehabilitační - masérské služby (skupinové cvičení – zdarma)

Dle sazebníku kadeřnice, pedikérky
Dle sazebníku rehab.pracovníka

Uživateli mohou být dále poskytovány fakultativní a doplňkové služby. Tyto služby jsou nabízeny v
souladu se zákonem č. 108/2006 o sociálních službách nad rámec základních činností.
Fakultativní služby jsou služby, které souvisí s péčí a podporou člověka a poskytují se nad rámec
základních činností. Poskytují se individuálně po vzájemné dohodě mezi Uživatelem a
Poskytovatelem.
Doplňkové služby jsou služby, které jsou v Domově poklidného stáří Vejprnice zajišťovány cizími
subjekty (například pedikúra, kadeřnice apod.)

Sazebník je platný od 1. 1. 2016

Mgr.Markéta Zahálková

Příloha č. 9 – Standard kvality sociálních služeb č. 4 – Smlouva o poskytování sociální služby

