Ceník poskytovaných služeb
Domov se zvláštním režimem
Rovné 58 411 87 Krabčice u Roudnice nad Labem
tel: 417 639 680, email: domov@diakoniekrabcice.cz
www.diakoniekrabcice.cz

Ceník poskytovaných služeb platný od 1.4.2022
Denní sazby

Obytná místnost Obytná místnost Obytná místnost
pro 1 uživatele
pro 2 uživatele
pro 3 uživatele

Ubytování, úklid, praní, opravy prádla a
žehlení

250, -

240, -

230, -

Strava normální celodenní

200, -

200, -

200, -

Strava normální bez svačin

163, -

163,-

163,-

Strava dietní, žlučníková, celodenní

205, -

205, -

205, -

Strava diabetická celodenní

205, -

205, -

205, -

Strava výživná, celodenní

205, -

205, -

205, -

Speciﬁcká úprava jídla

205, -

205, -

205, -

Ceny za měsíc

Obytná místnost Obytná místnost Obytná místnost
pro 1 uživatele
pro 2 uživatele
pro 3 uživatele

Strava normální celodenní

13.500, -

13.200, -

12.900, -

Strava normální bez svačin

12.390, -

12.090,-

11.790,-

Strava dietní, žlučníková, celodenní

13.650, -

13.350, -

13.050, -

Strava diabetická celodenní

13.650, -

13.350, -

13.050, -

Strava výživná, celodenní

13.650, -

13.350, -

13.050, -

Speciﬁcká úprava jídla

13.650, -

13.350, -

13.050, -

Uvedené ceny za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení,
žehlení, poskytnutí stravy v Diakonii ČCE - středisku v Krabčicích jsou uvedeny bez příspěvku na
péči na úhradu poskytnutí péče podle míry závislosti:
880,- Kč
I. lehká závislost:
II. středně těžká závislost: 4.400,- Kč
III. těžká závislost:
12.800,- Kč
IV. úplná závislost:
19.200,- Kč
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Úhrada nákladů při pobytu uživatele mimo Diakonii ČCE - středisko v Krabčicích
platná od 1.4. 2022
Při předem (2 dny dopředu) oznámeném pobytu mimo Diakonii ČCE - středisko v Krabčicích,
vrátí Poskytovatel Uživateli za dny nepřítomnosti cenu potravin.
V okamžiku nutné hospitalizace se Poskytovatel zavazuje vrátit částku ceny za potraviny od
prvního dne hospitalizace.
Zaplacená úhrada se nevrací za předem neoznámenou dobu pobytu mimo Diakonii ČCE středisko v Krabčicích. Sazby vratného za nepřítomnost nebo hospitalizaci za 1 den činí:
Vratné částky za stravu bez provozní režie

Denně

Strava normální celodenní

104,-

Strava normální bez svačin
Strava dietní, žlučníková, celodenní

85,130,-

Strava diabetická celodenní

119,-

Strava výživná, celodenní

130,-

Speciﬁcká úprava jídla

130,-

Vratné částky za příspěvek na péči
1 . stupeň 880,-

Denně

2 . stupeň 4.400,-

29,33,146,66,-

3 . stupeň 12.800,-

426,66,-

4 . stupeň 19.200,-

640,00,-

Stanovení úhrady za kalendářní měsíc
Úhrada za kalendářní měsíc se vypočítá tak, že součet denních částek úhrady za stravu,
ubytování, úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení se násobí 30.
Zaokrouhlování: uvedené denní sazby se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

V Rovném 24. 2. 2022

