
Poskytnutí stravy 

snídaně 20 Kč
dopolední svačina 10 Kč
oběd 75 Kč
oběd ve všední dny - dovážka firma 69 Kč
odpolední svačina 10 Kč
večeře 45 Kč
Účtuje se pouze odebraná strava. 

Poskytnutí ubytování

ubytování v jednolůžkovém pokoji (měsíčně včetně energií a služeb) 4 500 Kč
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji (měsíčně včetně energií a služeb) 4 000 Kč
Úhrada za ubytování se při nepřítomnosti uživatele v zařízení nevrací. 

Zajištění péče 

 Měsíční úhrada za úkony podpory a péče je stanovena ve výši příspěvku na péči, který je 

uživateli přiznán (viz § 73 ods. 4 zákona č. 108/2016 Sb.). Za jeden celý den nepřítomnosti ve 

službě je uživateli vrácena úhrada dle počtu dní v měsíci ve výši 1/28 nebo 1/29, 1/30 nebo 

1/31 příspěvku na péči. 

ve výši příspěvku 

na péči

Pokud uživatel zahájí nebo ukončí využívání služby v průběhu měsíce, celá částka příspěvku na 

péči se vydělí počtem dní v měsíci a vynásobí se počtem dní, kdy uživatel službu skutečně v 

daném kalendářním měsíci využíval.

V případě, že v průběhu poskytování služby, bude zpětně k datu zaslání žádosti navýšen 

uživateli příspěvek na péči, náleží tato částka v plné výši Ruce pro život. Z navýšené částky se 

již nebude zpětně odečítat poměrná část (1/28 nebo 1/29, 1/30 nebo 1/31) za nepřítomnost. 

F1 využívání vlastního elektrospotřebiče
F1.1 revize vlastního elektrospotřebiče (nutná 1x ročně) dle skutečných nákladů
F1.2 poplatek za energii při využívání vlastního elektrospotřebiče (měsíčně) 150 Kč
F1.3 koncesionářský poplatek za využívání vlastního televizního přijímače (měsíčně) 135 Kč
F1.4 koncesionářský poplatek za využívání vlastního radiového přijímače (měsíčně) 45 Kč

V Brně dne 1. 1. 2018

RUKA PRO ŽIVOT o.p.s.

CENÍK PROGRAMU DOMOV BOŽETĚCHOVA

Platnost ode dne 1. 1. 2018
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Služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY


