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Alternatívny cenník sociálnych služieb CSS Terchová
Určenie sumy úhrady za sociálnu službu
Sumu úhrady za sociálnu službu tvorí suma úhrady
za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti,
ktoré je poskytovateľ sociálnej služby povinný
vykonávať a zabezpečovať v rozsahu zákona.
Úhrada za sociálnu službu v kalendárnom mesiaci na
prijímateľa sociálnej služby, pri poskytovaní sociálnej
služby s celoročnou pobytovou formou,
sa určí ako násobok počtu dní príslušného mesiaca,
v ktorom bola sociálna služba poskytnutá a dennej sadzby za:
- pomoc pri odkázanosti
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- poskytovanie osobného vybavenia
- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.

Suma úhrady za odkázanosť
Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti je určená podľa stupňa
odkázanosti prijímateľa sociálnej služby v závislosti od druhu,
formy a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.

Celoročná pobytová forma sociálnej služby
VI. stupeň odkázanosti
V. stupeň odkázanosti
IV. stupeň odkázanosti
III. stupeň odkázanosti

1,40€ / 1 deň
1,20€ / 1 deň
1,00€ / 1 deň
0,80€ / 1 deň
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Suma úhrady za ubytovanie
1. Prijímateľ sociálnej služby platí za
užívanie 1 m2 podlahovej plochy dennú sadzbu 0,21 €.
2. Zvýšenie úhrady za bývanie na deň
pre prijímateľa sociálnej služby:
a) 0,24 € - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti
užívajú dvaja a viac prijímateľov sociálnej služby
a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá
viac ako 8 m2 podlahovej plochy
b) 0,39 € - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti
užíva jeden prijímateľ a na jedného prijímateľa sociálnej
služby pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy.
3. Sumy úhrady za spotrebu elektrickej energie – používanie vlastného elektrospotrebiča PSS
a) 1,19 € mesačne za užívanie televízneho prijímača,
b) 1,98 € mesačne za užívanie práčky,
c) 4,76 € mesačne za užívanie chladničky,
d) 1,19 € mesačne za užívanie žehličky,
e) 7,90 € mesačne za užívanie elektrického sporáka,
f) 5,95 € mesačne za užívanie elektrického variča,
g) 1,19 € mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry,
h) 1,19 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice,
i) 0,60 € mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov.

Sumy úhrady za stravovanie
Výška sumy za stravovanie na deň sa určí ako výška stravnej jednotky a výška režijných nákladov
na prípravu stravy pre prijímateľa sociálnej služby.
Racionálna
celodenná
strava
Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
Spolu

Výška stravnej Režijné
jednotky / deň náklady/ deň
0, 30 €
0, 23 €
1, 00 €
0, 23 €
0, 75 €
2, 51 €

0, 18 €
0, 18 €
0, 89 €
0, 18 €
0, 89 €
2, 32 €

Spolu
0, 48 €
0, 41 €
1, 89 €
0, 41 €
1, 64 €
4, 83 €
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Diabetická Výška stravnej
celodenná jednotky/deň
strava
Raňajky
3, 13€
Desiata
0, 34 €
Obed
0, 25 €
Olovrant
1, 25 €
Večera
0, 25 €
Druhá
0, 85 €
večera
Spolu
0,19 €
3,13€

Režijné
Spolu
náklady/ 1 deň
2, 50€
0, 18 €
0, 18 €
0, 89 €
0, 18 €
0, 89 €

5, 63 €
0, 52 €
0, 43 €
2, 14 €
0, 74 €
1, 65 €

0,18 €
2, 50 €

0, 37 €
5, 63 €

Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie
a údržbu bielizne a šatstva
III. stupeň odkázanosti

2,00 € / 1 deň

IV. stupeň odkázanosti

2,10 € / 1 deň

V. stupeň odkázanosti

2,30 € / 1 deň

VI. stupeň odkázanosti

2,50 € / 1 deň

Sumy úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných
vecí je 0,04 € na deň pre prijímateľa sociálnej služby.

Jednorazová úhrada za sociálnu službu
Za každú činnosť, ktorú poskytne zamestnanec zariadenia
klientovi z dôvodu nedôstojného spôsobu života, zaplatí
klient 30,00 € maximálne 35,70 € na deň.
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