MISIJNÁ KONGREGÁCIA SLUŽOBNÍC DUCHA SVÄTÉHO

DOMOV SVÄTÉHO JOZEFA (ZPS)
Novozámocká 302
951 12 Ivanka pri Nitre
tel. 037/6560300
0918 926 806

CENNÍK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
platný od 1.1.2016 pre 1 osobu / 1 deň

Čl. 1
Úhrada za odborné činnosti
Prijímatelia sociálnych služieb, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu službu neplatia úhradu za odborné činnosti: sociálne poradenstvo (základné), pomoc pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, pracovná
terapia

Čl. 2
Úhrada za obslužné činnosti
1) UBYTOVANIE
Užívanie obytnej miestnosti, spoločných priestorov a náklady spojené s ubytovaním: 4,25 €

2) STRAVOVANIE
a/ Racionálna strava- potraviny
Raňajky
0,90 €
Desiata
0,43 €
Obed
1,77 €
Olovrant 0,30 €
Večera
0,90 €
Spolu
4,30 €

b/ Diabetická strava - potraviny
Raňajky
0,90 €
Desiata
0,43 €
Obed
1,77 €
Olovrant
0,30 €
Večera
0,90 €
2. večera
0,30 €
Spolu
4,60 €

c/ Režijné náklady na prípravu stravy: 1,02 €
d/ SPOLU – úhrada za stravovanie: a/ racionálna strava: 5,32 €
b/ diabetická strava: 5,62 €

3) UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE, ÚDRŽBA BIELIZNE A ŠATSTVA
a/ Upratovanie
b/ Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
Spolu

0,50 €
0,40 €
0,90 €

Čl. 3
Úhrada za ďalšie činnosti
a/ Osobné vybavenie: 1,20 €
b/ Prijímatelia sociálnych služieb, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti
na sociálnu službu neplatia úhradu za záujmovú činnosť
c/ Úschova cenných vecí 0,01 € - v prípade záujmu prijímateľa sociálnej služby

Čl. 4
Spolu úhrada za odborné, obslužné a ďalšie činnosti
a/

na jeden deň
-

b/

Pri racionálnej strave: 11,67 €
Pri diabetickej diéte: 11,97 €

na jeden mesiac (x 30 dní)
- Pri racionálnej strave: 350,10 €
- Pri diabetickej diéte: 359,10 €

V Ivanke pri Nitre, 1. 1. 2016
Sr. Lucia, Anna Slušná
štatutárna zástupkyňa

Sr. Pia, Ľubomíra Michalicová
riaditeľka zariadenia

