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

3.  CENÍK - SLUŽBA TÝDENNÍHO STACIONÁŘE   - DO 18 LET

denní sazba za pobyt 0,-Kč / den
celodenní strava 200,-Kč / den
celkem pobyt + strava 200,-Kč / den

příspěvek na péči ve výši 75 % z přiznané částky dle stupně závislosti

100 % až 75% jedna denina celkem/den celkem/měs

stupeň I. 117 200 317
II. 235 200 435
III. 496 200 696
IV. 685 200 885

Položky celodenní stravy :
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.

se příspěvek na péči nepočítá.

zohledněn při vyúčtování započítáním dle skutečně odebrané služby v poměrné části.

7.     V případě nástupu do týdenního stacionáře v neděli, bude úhrada poměrově navýšena.

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 

3 300 2 475 6 657
6 600 4 950 9 135
13 900 10 425 14 616
19 200 14 400 18 585

1.     V případě včas omluvené nepřítomnosti bude odpočítána částka za stravu ve výši ceny
za potraviny. Režie budou účtovány v počtu dní dle skutečnosti absence.

2.     V případě  omluvené nepřítomnosti z důvodů na straně klienta týdenního stacionáře 

3.     V případě hospitalizace zůstává k úhradě pouze plná cena denní pobytové sazby a režie ze stravy. 

4.     V případě částečně odebrané stravy nebo částečně poskytnuté péče bude rozdíl 

5.     Pro výpočet ceny jedné deniny je stanoven průměrný počet 21 dní pro každý měsíc stejně.

6.     Je-li klientem nezletilé dítě dle § 74 zákona 108/2006 Sb., neplatí sazbu za pobyt       
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