DOMOV MAXOV
Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, PSČ46871, ČR

Sazebník fakultativních služeb pro obyvatele Domova Maxov na rok 2020 s
platností od 1.1.2020

1) Soukromá jízda služebním vozem
3,- Kč na 1 km vozem VW Transporter (oranžový)
3,- Kč na 1 km vozem VW Transporter (červený)
3,50,- Kč na 1 km vozem VW Transporter (modrý)
3,50,- Kč na 1 km vozem Dacia Dokker
Obyvatel má právo požádat o soukromou jízdu za stejných podmínek, jako se žádá o služební
jízdu – VP č.1.
Soukromou jízdou se rozumí – jízda na vyžádání obyvatele, jízda na jeho soukromé aktivity –
CDS, odvoz na návštěvy, domů, za kulturou či sportem, na nákup, různé druhy rehabilitací,
cesta v rámci dne obyvatele, na dovolenou aj..
Počet najetých km (z knihy jízd) se v případě více cestujících, rozpočítá mezi zúčastněné.
V poplatku je započítáno: amortizace vozidla, mzda referenčního řidiče, PHM.

2) Doprovod asistenta na druhé a další dovolené

250,- Kč na den při skupinové
(dva a více obyvatel)
400,- Kč na den při individuální
(jeden obyvatel a jeden asistent)

Dovolená domácností není omezena, Domov však platí asistenty bez dalších poplatků od
obyvatel pouze na jedné dovolené. Další dovolené jak skupiny či individuální podléhají
poplatkům za doprovod asistenta či asistentů. Obyvatel platí za den bez ohledu na počet
asistentů.
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3) Doprovod obyvatele mimo Domov

400,- Kč na den
50,- Kč na hodinu

Bez poplatku je tzv. den obyvatele do 5ti hodin. Další požadavek obyvatele na individuální
asistenci a doprovod mimo Domov podléhá poplatku. Do 8 hodin hodinovému, nad 8 hodin
dennímu.
4) Asistence při pobytu v nemocnici

200,- Kč na den
50,- Kč na hodinu

V případech, kdy je potřebná (těžký handicap, problematické chování) či si obyvatel vyžádá,
se asistence do 8 hodin platí hodinovou sazbou, nad 8 hodin denní. Tyto případy jsou
konzultovány s vedením domácnosti, opatrovníkem, příbuznými.
5) Telefonní hovory

1,- Kč za minutu na pevné lince
6,- Kč za minutu na mobilním telefonu

Volat lze z telefonu sociálního pracovníka v pracovní dny a hodiny. Pokud je nutné volat
v jiný čas, asistent zapíše minuty a předá je sociálnímu pracovníkovi.
6) Poplatky za soukromé elektrospotřebiče

20,- měsíčně

Počítače, lednice a mikrovlnné trouby (soukromé elektrospotřebiče) umístěné v obytném
prostoru obyvatele, musí projít revizní zkouškou našim pracovníkem údržby (bezpečnost
provozu vzhledem k podmínkám pojistných smluv) a je pravidelně kontrolován.
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7) Platba za opravu, úpravu či uvedení do provozu zaměstnancem údržby

150,- Kč za hodinu – platí se skutečně spotřebovaný čas
Jedná se o opravu, úpravu či zapojení soukromého majetku obyvatele, kterou provede
zaměstnanec DoMa. V jiném případě lze zadat externí firmě.
8) Větší opravy oděvů zaměstnanci prádelny
120,- Kč na hodinu - platí se skutečně spotřebovaný čas

Za drobné opravy, které jsou hrazeny v rámci úhrady za poskytování sociální služby, je
považováno: záplata, výměna zipu na oděvech, zkrácení kalhot, přišití knoflíku, našití
suchých zipů na oděvy, výměny prádelních gum, našití tkaniček na povlečení.
Výše uvedená úhrada se týka krejčovské práce, jako je: našití suchých zipů na obuv, úprava
oděvů typu: zúžení nebo naopak všití látkových dílů pro zvětšení oděvu, úprava celého obleku
apod.
9) Rehabilitace

rehabilitační vana

120,- Kč/30 min.

parní box sprchový

100,- Kč/30 min.

šlapací vaničky

50,- Kč/15 min.

vibrační vaničky

45,-Kč/15 min.

APT

45,- Kč/15 min.

klasická masáž

90,- Kč/ 30 min.

nosič tepla

55,- Kč/15 min.

asistovaná relaxace

40,- Kč/15 min.

kondiční cvičení

40,- Kč/15 min.

masáž a relaxace

180,- Kč/60 min.

V Horním Maxově dne 9.12.2019
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Ing. Stanislav Petrovič
ředitel Domova Maxov

