
cENíK únnno zA posKyTNUrí ueytovÁní,
sTRAvy n pÉče pLATNÝ oo čenvru A2022

1) Poskvtnutím ubvtování se pro stanovení úhradv rozumi:
l ní a drobné opravy ložního a osobního prádlaaošacení,že

tr} Poskvtnutím straw se aro stqnovení úhradv rozumí:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel.

yíše
únnnoy

1 - lůžkový
pokoj

1 - lůžkový p.
s příslušenstvím

(pro 2 os,)

2 - !úžkový
pokoj

2 - !ůžkový p.
s příslušenstvím

(oro 4 os.)

2 - Iůžkový p.
s přísIušenstvím

(pro 2 os.)

za poskytnutí
ubytování

230 250 21o 220 230

za poskytnutí
stravy

205 205 205 205 2a5

denní úhrada
celkem

435 455 415 425 435

MEslcNl
únRRoR -; 13 231 13 839 12 622 12 927 13 231

ET měsiíóní úhradv: denní úhrada x 365 dnů : 12 měsíců = denní úhrada x30,417*) ,ady:

úhrada za poskytnutí stravy
podle iednotlivých jídel v kč

za neodebranou stravu
se klientovi vrací kě

Snídaně 53 30
oběd 100 60
Večeře 52 30

nepří

rrýše úHnnoy zA pÉčl sE sTANovívE vÝšl pŘlzNANÉHo pŘíspĚvxu NA pÉčt.

NEzůsTANE-L! oSoBĚ po ZApLAcENí uĚsíčrrrí úHnnoy ZA UByTovANíA STRAVU 15 o/o PŘíJMŮ,''--úůžĚ požn-o-e-ió sŇižeŇiúHnÁoy DoLožENím ooxl_RDů o výšl mĚsíčttícH pŘílnnů.
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pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické a aktivizační činnosti,

uplatňování práv, oprávněných záimů a obstarávání osobních záležitostÍ.

lrýŠe Únnnoy zA PÉcl měsíční výše
úhrady v kč

za24 h nepřítomnosti
se klientovi vrací Kč **)

lehká závislost 880 28
l. středně téžká závislost 4 400 144
ll. těžká závislost 12 800 42a
v. úplná závislost 19 200 631

ffiítomnosti:měsíčnívýšeúhradyx12měsíců:365dnů
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