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Domov Jitka o.p.s., Jasenická 1362, 755 01 Vsetín

2.  CENÍK  -  SLUŽBA ODLEHČOVACÍ   -   POBYTOVÁ  - NAD 18 LET

služba ve dnech :
denní sazba za pobyt 230,-Kč / den
celodenní strava 200,-Kč / den
celkem pobyt + strava 430,-Kč

Poskytnuté úkony péče - hodinová sazba :  

Název úkonu hod
Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 135
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 135
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 135
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – individuální 135
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – ve skupině 65
sociálně terapeutické činnosti – individuální 135
Sociálně terapeutické činnosti – ve skupině 65
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti – individuální 135
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti – ve skupině 65
Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 135
Maximální výše jedné deniny při skutečně spotřebovaných časových úkonech je v závislosti 
na výši přiznaného příspěvku na péči. 

Vybrané podrobné úkony péče jsou uvedeny v náhledu na www.domovjitka.cz
Požadované úkony péče sjednány na základě individuálních požadavků klienta ve smlouvě. 

může být služba sjednána s přihlédnutím k jejím finančním možnostem .
Příjmy pro účely úhrady za služby jsou uvedeny v §7 zákona č. 110/2006 Sb.

že již není možné odhlásit stravu, bude jí tato započítána v plné výši jednoho dne.
Pobyt a úkony péče účtovány nebudou.

Položky celodenní stravy v Kč :
cena potraviny režie celkem
snídaně 30 6 36
svačina 13 4 17
oběd 91 4 95
svačina 13 3 16
večeře 30 6 36
celkem strava : 177 23 200

Pokud je nutná úprava stravy v dietním režimu, vše je sjednáno individuálně ve smlouvě.

Fakultativní služby : 
Spoluúčast na výletech a pobytech : Může být stanovena úhrada až do plné výše nákladů
Využití telefonu nad rámec běžného hovoru : 5,-Kč / minuta
Individuální doprava klienta pro jeho potřeby 12,-Kč / km
Účast společníka 130,-Kč / hod
Kopírování 1 stránky A4 / černobíle / 2,-Kč
Revize přenosných elektrospotřebičů ve vlastnictví klienta dle ceny revize
Platnost ceníku od 1. 4. 2022 Markéta Koudelová, ředitelka Domova Jitka o.p.s.

  týdenní stacionář pro osoby s mentální a kombinovaným postižením
     IČO: 28634764, tel. 571 424 850 

O = 100,-                  I.   =   100,-                   II. = 141,-                   III. - 413,-                   IV. - 619,-

1.     V případě, že osobě sjednávající smlouvu nepostačuje příjem na úhradu nákladů, 

2.    V případě, že osoba sjednala odlehčovací pobyt a následně jej zrušila tak,
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