Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
Na Výšině 494, 417 01 Dubí
IČO 63787849

Tel. 417 571 102
Ročník: 2020

pdss@pdss.cz
V Dubí 16. Ledna 2020

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
S účinností od 1. 2. 2020

Stravování
Strava:
platba za celý měsíc……...………………………. 4950,- Kč/měsíc
platba za den ………...……………………………165,- Kč/den
Provozní náklady na kuchyň činí ........................... 80,- Kč/den
Snídaně posílená (+ ovoce) .................................. 18,- Kč/den
Oběd ..................................................................... 28,- Kč/den
Svačina ................................................................. 10,- Kč/den
Večeře .................................................................. 24,- Kč/den
Stravovací jednotka na osobu činí......................... 85,- Kč/den
Snídaně posílená (+ ovoce) .................................. 18,- Kč/den
Oběd ..................................................................... 31,- Kč/den
Svačina ................................................................. 12,- Kč/den
Večeře .................................................................. 24,- Kč/den
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Ubytování
Vícelůžkový pokoj…………………………...........170,- Kč/den
...........................................................................…….5100,-kč/měsíc
Vícelůžkový pokoj se sociálním zařízením.........180,- Kč/den
...........................................................................……..5400,-Kč/měsíc
Dvojlůžkový pokoj…………………………………180,- Kč/den
...........................................................................…….5400,-Kč/měsíc
Dvojlůžkový pokoj se sociálním zařízením……..190,- Kč/den
...........................................................................……..5700,-Kč/měsíc
Jednolůžkový pokoj...……………………………..200,- Kč/den
...........................................................................……..6000,-Kč/měsíc
Jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením……210,- Kč/den
………………………………………………………………6300,-Kč/měsíc

Za úkony péče
Měsíční úhrada za péči v zařízení je stanovena ve výši přiznaného
příspěvku na péči (dle § 73 odst. 4. zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění).
Měsíční sazby dle stupně závislosti – přiznaného „Příspěvku na péči“:
1. stupeň ......................................................... 880,- Kč
2. stupeň ........................................................ 4400,- Kč
3. stupeň ........................................................ 8800,- Kč
4. stupeň ...................................................... 13200,- Kč
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Úhrada vratky v případě nepřítomnosti klienta
Z uhrazené platby se nejdříve odečte úhrada za ubytování, úhrada za
provozní náklady na kuchyň a následně se vyplácí poměrná část
nákladů na stravovací jednotku. A poměrná část příspěvku za péči.
Úhrada vratky v případě nepřítomnosti - dovolená
Při celodenním pobytu klienta mimo zařízení tedy od 00:00 do 24:00
hodin (maximálně však za 60 dní v roce) mu bude příspěvek vrácen
v poměrné výši. Tedy 50% z částky na den vynásobené počtem dní
mimo zařízení.
Hospitalizace klienta ve zdravotnickém zařízení a vracení PnP
V případě hospitalizace klienta ve zdravotnickém zařízení, kdy bude
klient mimo PDSS jen určitou část měsíce, náleží příspěvek na péči
v plné výši poskytovateli (PDSS)
V případě, že bude klient hospitalizován po celý kalendářní měsíc, nemá
na PNP nárok ani on, ani poskytovatel.
Vratka zpětně přiznaných PnP (včetně navýšení) po nástupu do
PDSS
Do data nástupu náleží klientovi poměrná část navýšeného nebo
přiznaného PnP (v případě, že nebyl hospitalizován).
V případě, kdy klient nastupuje ze zdravotnického zařízení, náleží
přiznaný příspěvek v plné výši poskytovateli.
Po nástupu, zpětně za dobu pobytu klienta mimo zařízení, doplatek PnP
nevracíme.
Příspěvek na péči není předmětem dědického řízení.
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POSKYTOVÁNÍ FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB
1. Nad rámec základních činností nabízí poskytovatel klientovi
fakultativní činnosti (služby), jejichž výčet a ceny určuje ceník.
2. Úhrada některých fakultativních služeb se liší podle toho, zda klient je
nebo není příjemcem příspěvku na péči. Klient, pokud není
příjemcem příspěvku na péči, si hradí úkony péče v souladu s
vyhláškou č. 505/2006 Sb. sám.
3. U klienta s příspěvkem na péči mohou být hrazenými fakultativními
službami také činnosti z okruhu základních činností, pokud je klient
objektivně schopen zabezpečit si je sám, ale přesto o jejich zajištění
žádá domov (pochůzky, nákupy…).
4. Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi
poskytovatelem a klientem.
5. Externí služby objednané klientem nebo domovem na jeho pokyn
(kadeřník, pedikér…), poplatky za kabelové služby společnosti UPC,
pokud klient uzavře individuální smlouvu o dodávce signálu nebo
Internetu, stejně jako regulační poplatky nebo doplatky za léky, hradí
klient z vlastních prostředků.
CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB
Klient je
příjemcem
příspěvku
na péči

SLUŽBA

Klient není
příjemcem
příspěvku
na péči

Úhrada za službu [1]
(Kč / měs.)
Povinné revize elektrických spotřebičů dle ČSN
33 1610 zajištěné domovem na základě
požadavku majitele.
Doprovody a pochůzky
o doprava klienta vozidlem PDSS – 1 km
o

doprava řidičem PDSS za 1 hodinu

Skutečné
náklady

Skutečné
náklady

-

5,-

-

60,-

Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat služby a upravovat ceny.
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Sazebník úhrad poskytovaných sociálních služeb je vypracován
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a
prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Tento sazebník nabývá platnosti od 1. 2. 2020

Dubí dne 16. 1. 2020
PhDr. Jaroslav Zeman
ředitel PDSS
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