Úhrada za pobyt v Domově Vesalius od
1.1.2018

Úhrada za pobyt v Domově Vesalius je stanovena na základě zákona č.
108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.
Ubytování a stravování v jednolůžkovém pokoji 350 Kč / 1 den
Ubytování a stravování ve dvoulůžkovém pokoji 340 Kč /1 den
Denní úhrada se vždy násobí počtem dnů v příslušném kalendářním měsíci!

Výše uvedené úhrady jsou vždy pro jednu osobu. V této ceně je započítáno
ubytování (vč. topení, vody, energií), celodenní stravování (odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování), úklid, praní, žehlení
prádla.





Standardní služby zahrnuté v měsíční úhradě
po celý den je uživatelům zajišťován pitný režim (čaj,šťáva),
přístup k televizi, rozhlasu (koncesionářské poplatky jsou součástí úhrady za
pobyt),
wi-fi připojení k internetu
signalizační zařízení na pokojích a sociálních zařízeních
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
se do základních poplatků nezapočítává, ale ve smyslu zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. náleží přímo poskytovateli sociálních služeb tzn.
pokud klient pobírá příspěvek na péči, náleží tento v plné výši Domovu
Vesalius.
Za tento příspěvek je poskytována péče, která zahrnuje:


o
o
o

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

o
o

o
o
o

o
o
o

o


o
o
o

o

pomoc při podávání jídla a pití,
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším
prostoru,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny,
pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
pomoc při použití WC,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob (veškeré aktivity, které udržují nebo rozvíjejí uživatelovi
schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech, zejména v oblastech
sebeobsluhy )
aktivizační činnosti:
volnočasové a zájmové aktivity,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím,
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
V současné době vzhledem k vysokému úvěrovému zatížení a nulovým
dotačním prostředkům ze státního rozpočtu a rozpočtu Statutárního města
Opava v případě, kdy příjem uživatele nepostačuje na úhradu nákladů, uzavírá
Domov Vesalius Smlouvu o příspěvku jako spoluúčast na úhradě nákladů
s osobou blízkou, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou
to dle § 71 odst.3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

Výše této spoluúčasti se odvíjí od výše přiznaného příspěvku na péči, a to
následovně:
POKOJ
JEDNOLŮŽKOVÝ
DVOULŮŽKOVÝ
JEDNOLŮŽKOVÝ
DVOULŮŽKOVÝ
JEDNOLŮŽKOVÝ
DVOULŮŽKOVÝ
JENOLŮŽKOVÝ
DVOULŮŽKOVÝ
JEDNOLŮŽKOVÝ
DVOULŮŽKOVÝ

PŘIZNANÝ PŘÍSPĚVEK
NA PÉČI
13.200,-Kč
13.200,-Kč
8.800,-Kč
8.800,-Kč
4.400,-Kč
4.400,-Kč
880,-Kč
880,-Kč
BEZ PŘÍSPĚVKU
BEZ PŘÍSPĚVKU

Spoluúčast na úhradě
nákladů – doplatek
4.900,-Kč
4.900,-Kč
5.900,-Kč
5.900,-Kč
10.400,-Kč
10.400,-Kč
13.920,-Kč
13.920,-Kč
14.800,-Kč
14.800,-Kč

Jakékoli otázky ohledně ceníku poskytovaných služeb vám rády zodpovíme na
uvedených kontaktních telefonních číslech nebo prostřednictvím e-mailu.

