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Odlehčovací služby, které sídlí v budově Pod lipami, disponují pouze třílůžkovým pokojem
pro muže a čtyřlůžkovým pokojem pro ženy.
3-4 lůžkový pokoj*
strava
ubytování
celkem

za 1 den
195 Kč
200 Kč
395 Kč

strava na 1 den celkem
195 Kč

za 30 dnů
5 850 Kč
6 000 Kč
11 850 Kč

hodnota potravin
135 Kč

za 31 dnů
6 045 Kč
6 200 Kč
12 245 Kč
režie
60 Kč

Doplňkové služby
Doplňkové služby jsou účtovány těm klientům, kteří v zařízení mají svůj vlastní níže uvedený
spotřebič.
Tento fakt je nutné nahlásit paní účetní – pokladní Michaele Lemberkové, tel. č.:
773 786 341, e-mail: lemberkova@domovpraha3.cz.
služba
vlastní chladnička či mrazák
vlastní televize
Další vlastní větší spotřebiče

Ceník úhrad

cena/měsíc
50 Kč
30 Kč
30 Kč
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Výše úhrad v zařízeních sociální péče se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
V případě potřeby převozu klienta na vyšetření k lékaři, anebo při přepravě klienta do jiného
zařízení, se na převozu podílí rodinní příslušníci (spolu s praktickým lékařem zajišťují sanitku,
anebo přepravní společnost). V případě zájmu jsme schopni poskytnout seznam těch
společností, které zajišťují převoz seniorů, včetně jejich doprovodu. Ve výjimečných případech
jsme schopni poskytnout odvoz automobilem organizace, tato služba je zpoplatněna
jednotnou cenou. V případě, že klient nemůže využít možností doprovodu ze strany rodinných
příslušníků, jsme schopni klientovi doprovod zajistit bez poplatku.
V případě, že je klient mimo zařízení
V případě, že je klient využívající pobytovou odlehčovací službu v daném měsíci mimo
zařízení (návštěva rodiny, či hospitalizace) jsou tomuto klientovi účtovány následující
položky:
ubytování
stravování

0 Kč á den
60,- Kč á den (režie)

Příspěvek na péči (dále „PnP“)
Příspěvek na péči náleží klientovi. Klient platí za námi poskytované služby, které mu jsou
poskytovány podle Ceníku služeb Ošetřovatelského domova Praha 3 – odlehčovací služby.
I. stupeň
880 Kč

II. stupeň
4 400 Kč

III. stupeň
12 800 Kč

IV. stupeň
19 200 Kč

Úřad práce PnP nevyplatí, jestliže je klientovi po celý kalendářní měsíc poskytována
zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, dle §14a
zákona č. 108/2006, o sociálních službách.
V případě nejasností ohledně plateb kontaktujte, prosím, účetní – pokladní Michaelu
Lemberkovou, tel.: 773 786 341, email: lemberkova@domovpraha3.cz
Ceník úkonů – odlehčovací služby
Ceník úkonů je stanovený v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č.
218/2016 Sb.).
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním a vnějším prostoru

Ceník úhrad

Cena za hodinu
135,- Kč
135,- Kč
135,- Kč
135,- Kč
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2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči
Pomoc při použití WC

135,- Kč
135,- Kč
135,- Kč

3. Poskytnutí služeb spojených s pobytem
Úklid skříní a nočního stolečku

Cena za hodinu
135,- Kč

4. Poskytnutí služeb spojených s pobytem
Doprovázení k lékaři, na zájmové činnosti na orgány veřejné
moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující
sociální služby a doprovázení zpět

Cena za hodinu
135,- Kč

5. Sociálně terapeutické činnosti
Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností podporující
sociální začleňování osob

Cena za hodinu
135,- Kč

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Pomoc při komunikaci k uplatnění práv a oprávněných zájmů
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Cena za hodinu

Cena za hodinu
135,- Kč
135,- Kč

Cena za hodinu

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností

135,- Kč

8. Fakultativní činnosti
Dohled nad dospělým občanem mezi 22:00 – 6:00 hodinou
Používání mikrovlné trouby, lednice, varné konvice

Cena za hodinu
135,- Kč
135,- Kč

9. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
Denní dohled nad dospělým občanem
Ceník úhrad

Cena za hodinu
135,- Kč
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Úkony sjednané podle ceníku se
poskytují ode dne:

datum a místo

Ceník úhrad

podpis žadatele
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