
Ubytování a strava

1. Poskytnutí ubytování

a) ubytování

b) úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 

c) příplatek za neobsazené lůžko, při požadavku samostatného pobytu na pokoji

2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a) zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování - v rozsahu*

Úhrada za úkony základních činností v době pobytu je počítána dle 

skutečnosti na celé minuty
Kč/1 hod. Kč/1 min.

b) pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 130 2,2

3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití

a) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

d) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

a) pomoc při úkonech osobní hygieny

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty

c) pomoc při použití WC

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) dopovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a   

volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby 

a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

7. Sociálně terapeutické činnosti

a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení

 osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 

osob

8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí

a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Kč/den

500

platné od 01/2020

180,- Kč/den

280,- Kč/den

160,- Kč/den - 170,-Kč/den

Cena/ den

Zálohy na odlehčovací služby

Úhrada zálohy za pobyt, stravu a za služby sociální péče se provádí za kalendářní měsíc nebo 

jeho část, a to vždy předem k poslednímu dni předchozího měsíce nebo ke dni nástupu na 

odlehčovací služby, a to v hotovosti. Záloha je zúčtována ke dni ukončení pobytu (při delším 

pobytu než jeden měsíc k poslednímu dni v měsíci) podle skutečně spotřebovaného času. 

Přeplatky a nedoplatky jsou splatné do 14-ti dnů od ukončení pobytu, a to v hotovosti.

* Složení celodenní stravy: snídaně 20,- Kč, 1. svačina 10,- Kč, oběd 75,- Kč, 2. svačina 10,- Kč,

                                              večeře 33,- Kč, pitný režim 12,- Kč (popř. 2 večeře 10,- Kč)

130

Ceník výše úhrad nákladů za poskytování odlehčovací služby Domov Arreta o.p.s. 

2,2

130 2,2

130 2,2

130 2,2

130 2,2

130 2,2


