III.Sazebník fakultativních sl.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY - SAZEBNÍK pro uživatele
Fakultativní služby

Způsob vyúčtování

Vyúčtování
za měsíc

Administrativa
agenda spojená s nástupem a ukončením služby (telefon, fax, telegramy, kopírování, návštěva u žadatele, za úkon

Cena za
jednotku

250,00 Kč

archivace, úschova, korespondence, úschova pozůstalosti, atd.)
za měsíc

vedení depozitního účtu uživatel (spravování účtů, cesty do finančního ústavu, evidence a úschova VK)
označení osobního prádla, (složný list, prádlo, zařizovací předměty, atd.)

při nástupu

Asistence
doprava dle požadavku uživatele (mimo úkony uvedené v základní péči např. stěhování, doprava na

za každý ujetý km

30,00 Kč
500,00 Kč

5,00 Kč

návštěvu, pohřeb atd.)

osobní doprovod na zvláštní přání uživatelů (mimo úkony uvedené v základní péči např. stěhování, pohřeb za každou započatou hodinu

50,00 Kč

atd.)

další asistence (zastupování na úřadech, při soudních jednáních atd.)
Spotřeba energie a materiálu
za užívání vlastní televize (spotřeba energie)
za užívání vlastního rádia (spotřeba energie)
za užívání vlastního počítače (spotřeba energie)
za užívání vlastního videa, DVD (spotřeba energie)
za užívání vlastní varné konvice (spotřeba energie)
za tisk nebo kopírování: A4 jednostranně - základní částka, (spotřeba materiálu)
za oboustranný tisk A4 či vel. A3 - příslušné násobky základní částky (spotřeba materiálu)
za použití faxu (odeslání, příjem): A4 jednostranně (popř. násobky za další strany), (spotřeba materiálu,

za každou započatou hodinu

50,00 Kč

za měsíc
za měsíc
za měsíc
za měsíc
za měsíc
za úkon
za úkon
za úkon

40,00 Kč
30,00 Kč
80,00 Kč
30,00 Kč
50,00 Kč
2,00 Kč
4,00 Kč
4,00 Kč

poplatky)
za měsíc

za nabíjení akumulátorů u elektrického vozíčku (spotřeba energie)
za spotřebu el. energie (nabíjení akumulátorů, používání fotorámečků, atd.)
Služby
paušální částka za využívání dalších služeb - průběžné značení osobního prádla, (dále: volné

za měsíc

80,00 Kč
40,00 Kč

za měsíc

15,00 Kč

půjčování knih z knihovny organizace, volné sledování TV na každém oddělení, zajištění donášky léků ze smluvní
lékárny, služby podatelny, nabíjení mobilů, nabíjení holících strojků, atd.)

revize el. zařízení (revize drobných spotřebičů, atd.)
zajištění další služby (kadeřník, pedikérka atd.)

dle skutečných nákladů
dodavatele
dle
skutečných nákladů

Regenerační péče
péče o vlasy (aplikace regeneračních prostředků, kondicionéru, vysoušení, ošetření kštice, atd)
péče o dolní končetiny (aplikace regeneračních prostředků, regenerační koupel, ošetření kůže, atd)

za úkon

20,00 Kč
50,00 Kč

za úkon

Další služby
internetové připojení (po-pá: od 16:00 do 07:00, So-Ne: nonstop)

za měsíc

200,00 Kč

U uživatele, který nemá přiznaný příspěvek na péči se všechny dohodnuté služby péče a další služby platí dle sazebníků.
U uživatele, který má přiznaný příspěvek na péči se všechny dohodnuté služby nad rámec sazebníku péče platí jako fakultativní dle sazebníku fakultativních služeb

Úhrady za fakultativní služby platné od 1. 1. 2011

Domov pro seniory Stachy - Kůsov

