Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Přehled úhrad za sjednané služby v Domově pro seniory v Mariánské
Na základě platné smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené dne ..................... mezi
Poskytovatelem:
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161, 363 01 Ostrov, IČ: 71175296
zastoupený : ředitelem Ing. Pavlem Novákem
a
Klientem:
klient :
nar.:
bytem :

a v souladu se zněním zákona č.108/2006, o sociálních službách ve znění dalších předpisů, vyhláškou
č.505/2006 Sb. MPSV, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů a směrnicí poskytovatele, kterou se upravuje úhrada za sjednané sociální služby a vrácení
úhrady za pobyt mimo Domov je úhrada za poskytovaní sjednané služby stanovena takto:
1. Úhrada za služby sjednané podle článku 5 a 6 smlouvy,
v domácnosti čp.
, v pokoji
a) úhrada za ubytování
b) úhrada za stravu

Kč denně
Kč denně

strava :

Výše měsíční úhrady činí násobek denních sazeb a čísla 30,42 = celkem
Snížení z důvodů uvedených v § 73 odst.3 zákona o sociálních službách

měsíčně
měsíčně

Skutečná měsíční úhrada činí

měsíčně

2. Úhrada za služby sjednané podle článku 7 smlouvy.
a) úhrada za péči

Kč měsíčně

Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Úhrada za vyžádané fakultativní služby sjednané podle článku 9 smlouvy.
a) poskytnutí dopravy k vyřizování osobních záležitostí :
- osobní automobil (do 3,5 tuny)
- autobus poskytovatele (minimální obsazenost 6 klientů)

7,- Kč / km / osobu
3,- Kč / km / osobu

b) poskytnutí doprovodu při vyřizování osobních záležitostí
100,- Kč / hod.
(pokud je jeden doprovod poskytován více klientům najednou, hradí každý z nich poměrnou část sazby )
Tento přehled úhrad za sjednané služby je platný od
Dne :
Ing. Pavel Novák
ředitel Domova
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