Ceník úhrad za poskytované služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Ceník úhrad za poskytované služby sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
organizace Barevné domky Hajnice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Výše úhrady za poskytované služby se skládá z níže uvedených plateb:

Ubytování
Zelený domek

250 Kč/den

Modrý domek

250 Kč/den

Červený domek

250 Kč/den

Žlutý domek

250 Kč/den

Fialový domek

250 Kč/den

Bílý domek

250 Kč/den

Slunečné a Duhové oddělení

200 Kč/den

Měsíční byt

200 Kč/den

Cena za ubytování zahrnuje odpisy nemovitostí, energie, vodné, odpady, práce technického úseku,
práce ekonomického úseku, služby prádelny (v omezené míře), předpokládanou amortizaci vybavení.
Nezletilí klienti úhradu za ubytování nehradí.

Strava
Zelený domek

205 Kč/den

Modrý domek

205 Kč/den

Červený domek

205 Kč/den

Žlutý domek

205 Kč/den

Fialový domek

205 Kč/den

Bílý domek

205 Kč/den

Slunečné a Duhové oddělení

205 Kč/den

Měsíční byt

205 Kč/den

Organizace poskytuje klientům 5 jídel denně včetně zajištění pitného režimu. Strava odpovídá
zásadám racionální výživy a na doporučení lékaře může být upravena s ohledem na zdravotní stav
klienta.
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Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu nezůstala částka ve výši alespoň 15 %
jeho měsíčního příjmu, má klient právo na poměrné snížení úhrady v souladu s ust. § 73 odst. 3
zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách. K uplatnění zákonného nároku na snížení úhrady
dle předchozí věty je klient povinen poskytovateli doložit výši svého příjmu pro účely stanovení výše
úhrady a neprodleně mu oznamovat změny ve výši příjmu, který má vliv na stanovení výše úhrady.
Úhrada za kalendářní měsíc se skládá z denní částky za ubytování a stravu, násobena počtem
kalendářních dní.

Úkony péče
Poskytovaná péče je hrazena z výše přiznaného příspěvku na péči, který v plné výši náleží Barevným
domkům Hajnice. Při přerušení pobytu pečující osobě náleží vratka příspěvku na péči v poměrné výši
na 1 kalendářní den za příslušný měsíc.
Upozornění: Příspěvek na péči poskytovaný dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je určen
výhradně na péči a nelze jej použít na úhradu za ubytování a stravu klienta.

Tento ceník nahrazuje v plném rozsahu ceník úhrad ze dne 1. 3. 2019.
Platnost: 14. 3. 2022
Účinnost: 1. 5. 2022
Schválila: Ing. Bc. Lucie Skalová
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