Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
Domov pro seniory – Domov sv. Zdislava
Rooseveltova 41, 746 01 Opava

Seznam a ceník základních služeb
Denní úhrady podle typů ubytování a stravy od 1. 5. 2018
Typ ubytování a stravy

Ubytování
den

Strava
den

Úhrada
den

190,00

150,00

340,00

190,00

155,00

345,00

180,00

150,00

330,00

180,00

155,00

335,00

160,00

150,00

310,00

160,00

155,00

315,00

Jednolůžkový s
celodenní stravou
Jednolůžkový s celodenní
DIA stravou
Dvoulůžkový s celodenní
stravou
Dvoulůžkový s celodenní
DIA stravou
Třílůžkový s celodenní
stravou
Třílůžkový s celodenní
DIA stravou

Měsíční úhrada podle typů ubytování a počtu dní v měsíci od 1. 5. 2018, při běžné
celodenní stravě
Typ ubytování
Jednolůžkový
s celodenní stravou
Dvoulůžkový
s celodenní stravou
Třílůžkový
s celodenní stravou

Ubytování
měsíc 31 dnů

Strava
měsíc 30 dnů

Úhrada
měsíc 29 dnů

Úhrada
měsíc 28 dnů

10 540,00

10 200,00

9 860,00

9 520,00

10 230,00

9 900,00

9 570,00

9 240,00

9 610,00

9 300,00

8 990,00

8 680,00

Měsíční úhrada podle typů ubytování a počtu dní v měsíci od 1. 5. 2018, při
celodenním DIA stravování
Typ ubytování
Jednolůžkový
s celodenní DIA
stravou
Dvoulůžkový
s celodenní DIA
stravou
Třílůžkový
s celodenní DIA
stravou

Ubytování
měsíc 31 dnů

Strava
měsíc 30 dnů

Úhrada
měsíc 29 dnů

Úhrada
měsíc 28 dnů

10 690,00

10 350,00

10 005,00

9 660,00

10 385,00

10 050,00

9 715,00

9 380,00

9 765,00

9 450,00

9 135,00

8 820,00

Uživateli musí po zaplacení úhrady zůstat min. 15% z jeho příjmu.
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Úhrada za péči
je ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
4. pomoc při podávání jídla a pití
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
d) sociálně terapeutické činnosti:
sociálněterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
e) aktivizační činnosti
1. volnočasové a zájmové aktivity
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele
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Seznam a ceník fakultativních služeb
Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy nenabízí v současné době fakultativní činnosti.

V Opavě 9. 4. 2018
Mgr. Horáková Daniela – vedoucí služby
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