
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

CENÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOVA PRO
SENIORY V     LÁZNÍCH KYNŽVART,  PLATNOST OD 1. 6. 2018

UBYTOVÁNÍ:               190,- Kč za 1 den/1 lůžkový pokoj
                                         175,- Kč za 1 den/2 lůžkový pokoj
zahrnuje: ubytování, inventář pokoje, úklid, praní osobního a ložního  
 prádla, žehlení, drobné opravy prádla, energie
         
STRAVOVÁNÍ:                       

 oběd + nápoj               68,- Kč
 celodenní strava        162,- Kč

zahrnuje: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, pitný režim

PÉČE:  VE VÝŠI PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU NA PÉČI, 
zahrnuje: 

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
           pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,    

     pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání 
     z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla nebo 
     pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
     vnitřním i vnějším prostoru
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

         pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o   
         vlasy a nehty, pomoc při použití WC

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
     podpora a pomoc při  využívání běžně dostupných služeb a    
     informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění    
     kontaktu s rodinou a podpora při sociálním začleňování
 Sociálně terapeutické činnosti
     socioterapetické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji    
     nebo udržení osobních a  sociálních schopností a dovedností  
     podporující sociální začleňování osob
 Aktivizační činnosti

         volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení či upevnění 
         kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a   
         upevňování motorických, psychických  a sociálních schopností 
         a dovedností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
         a obstarávání osobních záležitostí, nákupy, pomoc při   
         komunikaci 
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CENÍK ČINNOSTÍ FAKULTATIVNÍCH  (nadstandardních)  

Činnost Jednotka Cena
zapůjčení televize 1 ks 200
doprava k vyřízení soukromých záležitostí, návštěv, 
nákupů apod.

1 km 7,00

telefonické služby na pevnou linku 1 min. 3,00
telefonické služby mobil 1 min. 3,00
zhotovení fotokopie 1 strana 2,00
    

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

I. Obecná ustanovení 
1. Zařízení jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb nabízí svým klientům běžný 
rozsah základních činností stanovených v § 48, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. 
2. Tyto zákonem vymezené základní činnosti má každý klient vyjmenovány ve sjednané 
Smlouvě. 
3. Za tyto základní činnosti hradí klient smluvně sjednanou úhradu, která se skládá z částek za
stravování, za ubytování a za úkony péče (ve výši 100% přiznaného příspěvku na péči). 
4. Kromě základních činností může zařízení poskytovat svým klientům i fakultativní služby, 
které jsou sjednané v příloze Smlouvy (tj. fakultní služby pravidelně poskytované – např. 
zapůjčení televize na pokoj apod.), anebo jsou poskytnuty nahodile nebo nepravidelně 
(kopírování, doprava autem apod.).  Fakultativní služby poskytované nepravidelně, nejsou 
sjednány v příloze Smlouvy. 5. Fakultativní služby jsou činnosti, které klientovi poskytuje 
zařízení pravidelně nebo nepravidelně, jsou poskytovány nad rámec základních činností a 
zařízení z nich plynou vyšší, jinou formou nehrazené, náklady. 
6. Na úhradu fakultativních služeb se nevztahuje zákonná povinnost zachování minimálního 
zůstatku vlastních příjmů klienta v pobytové službě. Úhradu fakultativních služeb si klient 
hradí ze zůstatku vlastních příjmů, případně úspor po zaplacení úhrady za stravování a za 
ubytování. 
7. Koncesionářské poplatky za TV a rozhlas v majetku klienta nejsou fakultativní službou a 
každý klient, který má ve svém vlastnictví příslušný přístroj, je povinen hradit tyto poplatky 
sám dle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. 
8. Poplatky za povinné revize elektrospotřebičů v osobním vlastnictví klienta, které v zařízení 
využívá, nejsou fakultativní službou, ale klient je hradí jako jinou službu na základě dokladu 
vystaveného odbornou firmou, která revize provádí. 

II. Fakultativní služby – pravidla poskytování

1. Zapůjčení televize:
Klient si v případě zájmu může zapůjčit televizi z vlastnictví Domova na svůj pokoj. 
Klienti, který se vzhledem ke svému handicapu nemohou sami dostat k veřejně přístupné 
televizi ve společenských prostorech, mají tuto službu zdarma.
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2. Soukromá doprava automobilem: 
     Služba je určena soběstačným klientům, kteří chtějí využít dopravu osobním automobilem 
     zařízení k zabezpečení osobních záležitostí. Osobními záležitostmi jsou nákupy, kultura a  
     společenské akce, úřední jednání, návštěvy příbuzných apod., doprava  na vyšetření nebo  
     k lékaři. Klienti, kteří se vzhledem ke svému handicapu nemohou sami dopravit veřejnou  
     dopravou, mají službu zdarma.
     Službu je možné poskytnout, umožňují-li to provozní podmínky zařízení, tj. má-li auto i 
     řidič volnou kapacitu.
     Doprava klienta osobním autem je zpoplatněna částkou 7,- Kč/km. V případě jízdy více  
     klientů najednou se celkové náklady na jízdu rozpočítávají podle počtu osob. 
     I v případě jednosměrné dopravy klienta autem se zpoplatňují kilometry tam i zpět  (tj. za  
     jízdu, kdy auto jede prázdné na místo určení pro klienta, nebo se bez  klienta vrací zpět do 
    zařízení). 
     Každá zpoplatněná jízda musí být zaznamenána v sešitu jízd, klient potvrdí svým  
     podpisem  počet ujetých kilometrů. Kniha jízd je podkladem pro vyúčtování dopravy  
     klienta. Jízdy  jsou vyúčtovány a placeny společně s e základními činnostmi v obvyklém  
     termínu nebo podle dohody s klientem. 

3. Kopírování a tisk dokumentů: 
    Služba je určena klientům, kteří potřebují v zařízení zkopírovat nebo vytisknout různé  
    dokumenty pro vlastní potřebu, sazba 2,- Kč je stanovena za 1 stránku. 
    Kopírování se provádí na tiskárně u ředitelky. Za službu se platí ihned u ekonomky nebo  
    ředitelky. 

3. Telefonické služby na pevnou linku: klienti mohou volat na  pevnou linku do 10 minut  
    zdarma, poté 4,- Kč/1 min. Klienti mohou volat z pevné linky v kanceláři ředitelky nebo  
    účetní (přenosný telefon). Za službu se platí ihned u ekonomky nebo ředitelky podle délky  
    hovoru.

4. Telefonické služby na  mobil: 3,- Kč/1 min, volat lze z mobilu obvykle u ředitelky, 
    sociální pracovnice, ekonomky. Za službu se platí ihned u ekonomky nebo ředitelky podle 
    délky hovoru.

        
Tyto pravidla nabývají účinnosti dne 1. 7. 2018. 
Ruší se platnost úhradníku ze dne 1. 2. 2018

                                                                    
V Lázních Kynžvart dne 1. 6. 2018                                 Lenka Wohlrabová
                                                                                          ředitelka DpS
                                                                                          Lázně Kynžvart
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