Dům dobré vůle Žáry
domov se zvláštním režimem
Žáry č. 3, 793 95 Město Albrechtice

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 2

VÝŠE ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

1. Výše úhrady za poskytování sociální služby se řídí platnou vyhláškou č.
505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Výše úhrady za poskytování sociální služby se odvíjí od typu pokoje
(1-lůžkový, 2-lůžkový, 3-lůžkový) a od druhu dietního stravování
uživatele.
3. Poskytovatel má právo měnit výši ceny za stravu, zejména z důvodu
změny výše cen potravin, na základě smluvního vztahu s externím
dodavatelem a v souladu s platnou legislativou.
4. Cena úhrady za stravu zahrnuje cenu potravin a režie, včetně ceny
dopravy stanovené dodavatelem a cenu za pitný režim, včetně režie
poskytovatele.
5. Poskytovatel má právo měnit výši ceny za pobyt, zejména z důvodu
změny výše cen energií, vodného a stočného, v souladu s platnou
legislativou.
6. Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc
paušální částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V případě změny výše přiznaného příspěvku je uživatel povinen zaplatit
za poskytování péče nově přiznanou částku příspěvku na péči.
7. Poskytovatel má rovněž právo měnit výši ceny za poskytování sociální
služby, zejména po rozhodnutí správní rady společnosti, v souladu
s platnou legislativou.
8. Ceny za poskytování sociální služby jsou platné k 24.7.2013.
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Ubytování
 Pokoj 1-lůžkový
 Pokoj 2-lůžkový
 Pokoj 3-lůžkový

200 Kč/ den
180,- Kč/den
160,- Kč/den

Stravování
Číslo diety
0
BUJ
1
2
2K
3
3K
4
4K
4S
04S
5
7
8
8K
9
9S
P1
P2
BP

Název diety
Tekutá standard
Bujon
Kašovitá šetřící
Šetřící
Kašovitá šetřící
Základní racionální
Základní racionální kašovitá
S omezením tuku
S omezením tuku kašovitá
S přísným omezením tuku
Tekutá 4S
S omezením zbytku
Vegetariánská
Redukční
Redukční kašovitá
Diabetická
Diabetická šetřící
Pankreatická
Pankreatická
Bílkovinový preparát

Zpracovala: PhDr. Beáta Bakošová
Dne: 23.1.2012
Aktualizace dne: 23.7.2013

Cena v Kč/den
156
57
142
142
147
140
144
140
146
89
126
156
142
150
140
156
160
44
53
32

