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Ubytování:
Výše měsíční úhrady za pobyt na jednolůžkovém pokoji:
Výše měsíční úhrady za pobyt na dvoulůžkovém pokoji:

178,-- Kč/den
110,-- Kč/den

Stravování:
Městské centrum komplexní péče zajišťuje poskytnutí stravy, zajištění celodenní stravy odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.
Ceny stravy jsou nastaveny max. do limitu – viz. § 15, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.).
Strava je odebírána na základě výběru a objednávky klientů primárně od zařízení Domov U Anežky, poskytovatel
sociálních služeb, které zajišťuje celodenní stravu. Strava je podávána v našem zařízení.
Cena racionální a šetřící stravy (snídaně, oběd, svačina, večeře):
160,- Kč/den
Cena diabetické stravy (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře):
170,- Kč/den
Umožňujeme a zajišťujeme pro klienty i objednání oběda od jiných dodavatelů.

Úhrada za péči
Úhrada za poskytnutou péči je stanovena v souladu s § 73, odst. 4, písm. a) v plné výši přiznaného příspěvku na
péči.

Zdravotní péče
Poskytují zdravotní sestry dle ordinace lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Fakultativní činnosti
Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány klientům další činnosti, tedy činnosti a
služby nad rámec základních činností zákona o sociálních službách.
V souladu s § 77, zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) je úhrada za fakultativní činnosti stanovena v plné
výši nákladů na tyto služby.
Konkrétně nabízíme zejména:




Dopravu autem na území města Benátky nad Jizerou
Dopravu autem mimo území města Benátky nad Jizerou

30,-- Kč/úkon
9,- Kč/km




Kadeřnické služby
Přespání rodinného příslušníka či osoby blízké Klientovi v pokoji

150,- Kč/hod.
100,-- Kč/noc

Externí služby
Externí služby jsou služby, které nezajišťuje či neprovozuje Městské centrum, a výše úhrady se řídí přímo
poskytovatelem těchto služeb. Městské centrum může zprostředkovat kontakt na tyto služby (např. pedikérka,
taxi služba apod.).

