Ceník služeb poskytovaných organizací Sociální služb1' městské Části Praha 12,
příspěvková o rganizace
Výše úhrad za sociální služby posk)rtované organizací se stanovuje dle obecné záva:znýclt
předpisů následovně:

sociálně ošetřovatelské centrum zárubova 917
odlehčovací služby - pobytová forma

]. Úhrarla

z.a

stravu

Výše platby za celocienní stravováni činí;
15ó,- Kč/den
- D3
jídio celkem 16,50 Kč/
lrežíe62,-Kč, snídaně 14,50 Kč, oběd 36,50 Kč, večeře 26,-§0 Kč,2x vedlejší

a) strava normálnl

D2

i60,- Kč/den
b) strava dietni lrežte62,- Kč, snídaně 15,50 Kč, oběd 37,50 Kč, večeře 27,50Kč,2x vediejší jídlo celkem 17,50 KČ1
c)snava kašovitá šetřici - D 1
mletá nebo mixovaná modifikace stravy D2 ve stejné cenové relaci
d) strava diabetická, bílkovinná, výživná
lrežie 62,- Kč, snídaně 1 6,50 K;, oběd

2.

3

D9

l70,- Kč/den

8,50 Kč, večeře 28,50 Kč, 3x vedlejší jídlo celkem 24,50 KČ/

Úhrurta za bytllení
210,- Kči den

jednoiťržkov.v poko.j

l90." Kčiclen
l70,- Kč/den

Dvoulťržkovj, poko.j
Pětilůžkový pokoj

3,

Uhradu za péči
1j0.- Kč hodina

Výše úhrady za péči

Ocllehčovací služby - ambulantní forma

], Úhruda za strov.l
Denní výše čini:

a) strava noImálni

-

D3

131,- Kč/den

/režie 45,- Kč, potravirry na oběd a tři vedlejší jidla 8ó,- Kč/

D2

l33.- Kčlden
b) strava dietni lrežíe 45,-, potraviny na oběd a 3x vedlejši jídio 88,- Kči
c) strava kašovitá šetřici - D1
mletá nebo mixovaná modifi.kace strarry D2 ve stejné cenové relaci

D9

d) strava diabetická, bílkovirrrrá, výživná lrežie 45,- Kč,potraviny na 3x vedlejšíj idlcl

2.

90,, Kči

1-3

5,- Kč/den

Úhruttn za péči

Vyše úhrady z-a péči

3. Úhracta za služb1; -fakultativní plaíba

]

30,- Kčihodina

Výše úhrady za služby - zapůjčení]ůžkovin.prádla ajejich výměna

/U,_

Kc"oen

Pešovatel§ká s_lJžba
l10,- Kč/hodina péče, výjimku
z částky tvoří
strava normáiní 65,- KČ/i oběd,
dieta šetřicí66,- Kč/1 oběd,
dieta diabetická 7 0,, Kč/oběd
/.).- Kc/oDeo
70.- Kč/1 kg
l i5,- Kč/1 nákup

Výše ťrhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby,
Poskytnutí oběda

Dovoz občda
Prani prádla
Velký nákup

Azylové domy
100,- Kč/derr/ dospělá osoba, 70,-

Úhrada za ubyování

Kč/den/dítě

Sociálně aktivizačníslužbv pro seniory a zdrav9.1ně postižené(KD|{)
Služb1, se poskl,tr-Ljí zdarnra

Oddělení péčeo děti J. .Iovkova
Základní provoz
1

Uhrada za
lrežie 27 ,-

stravování

0,- Kč/derr

Kč. potraviny za oběd a tři vedlejšíjídla 43.- Kč/

Příspěvek na úhradu nákladů spojerrých s

-

7

péčí2 000,- Kčinrěsíc

i{lídacíslužba

70,- Kčlden
stravování
lrežie2J,- Kč, potraviny za oběd i7,- Kč. snídaně 10,- Kč, svačina 6,- KČ, svaČina 10,Kč/

Úhrada za

ul'radu za péči

,,d
,

1^9,

iryrrie

130.- Kčihodina
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