Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
Týdenní stacionář
pro osoby se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením

Nestanice – Lomec 63
389 01 Libějovice
IČ:04077261

CENÍK SLUŽEB
Platnost Ceníku služeb: od 2. 5. 2019

V souvislosti s platností zákona č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách
vydává poskytovatel sociální služby týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
následující Ceník služeb, vypracovaný dle platné novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálních službách.
1. Úhrada za péči při pobytu uživatele za měsíc je stanovena na 75% přiznaného příspěvku
na péči:
Pro osoby starší 18 let:
IV. stupeň – 14 400,- Kč (z 19 200,-Kč)
III. stupeň – 6600,- Kč (z 8800,-Kč)
II. stupeň – 3300,-Kč (z 4400,-Kč)

Pro osoby do 18 let:
14 400,-Kč (z 19 200,-Kč)
7425,-Kč (z 9900,-Kč)
4950,-Kč (z 6600,-Kč)

Úhrada za jednotlivé dny v měsíci v případě, že klient využívá službu týdenního stacionáře pouze
v některých dnech, je vypočítána na 75% z příspěvku na péči a podle průměrného počtu 21
pracovních dní v měsíci.
Pro osoby starší 18 let:
IV. stupeň – 685,- Kč/ 1 den péče
III. stupeň – 314,- Kč/ 1 den péče
II. stupeň – 157,- Kč/ 1 den péče

Pro osoby do 18 let:
685,- Kč/ 1 den péče
354,- Kč/ 1 den péče
236,- Kč/ 1 den péče

2. Úhrada za poskytnutí ubytování
Ubytování je zajištěno ve 2 jednolůžkových pokojích a 1 dvoulůžkovém pokoji.
Cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji je
210 Kč/ za den.
Cena za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji je
200 Kč/ za den.
V době, kdy je uživatel služby nepřítomen, hradí za každý den 100,-Kč. Jde o den nepřítomnosti,
na který je ve Smlouvě o poskytnutí služby uzavřeno poskytování služby.
Výjimkou je nepřítomnost z důvodu hospitalizace v nemocnici.
Uživatel do 18 let věku ubytování nehradí.
3. Úhrada za stravování - je stanovena na 170,- Kč za den.
Snídaně
Svačina
Oběd
Svačina
Večeře

15,-Kč
10,-Kč
70,-Kč
15,-Kč
60,-Kč

V době, kdy je uživatel nepřítomen a odhlášen alespoň den předem stravu nehradí.
Čísla telefonů pro odhlášení stravy: 724 292 545 a 724 933 743.

