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Ubytování 
• 160,-Kč denně 

• V platbě za ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, užívání teplé a studené vody, spotřeba elektrického 
proudu, údržbu a úklid, praní a drobné opravy osobního prádla, žehlení. Úhrada za ubytování je účtována 
za celý kalendářní den (tj. od 00.00 hod. do 24.00 hod.). Úhrada za ubytování není účtována, pokud klient 
pobýval v zařízení méně jak 6 hodin v započatém dni. 

Strava 

Duha o.p.s. poskytuje celodenní stravování v rozsahu: snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. Úhrada je pak 
součástí měsíčního vyúčtování sociálních služeb. 

Máte možnost využívat společnou jídelnu (domovinku) či se stravovat přímo na pokoji. 

Potraviny přinesené rodinou můžete uchovávat v lednici umístěné na společenské místnosti "domovince", 
značené jmenovkou.  

Jídelní lístek bývá předem zveřejněn na nástěnce v kuchyňce odlehčovací služby. 

Výdej stravy probíhá cca v těchto časech: 

Snídaně: 6,45 – 8,00 

Svačina: 10,00  

Oběd: 11,00 – 12,00 (zajišťuje externí firma Bek Zábědov) 

Svačina: 14,30 

Večeře: 17,30 – 18,00 

2. Večeře (Dia): 21,00 

Strava 

• 170.-Kč denně 

•  Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
(snídaně, svačina, oběd, večeře, 2.večeře u diabetiků, ovoce), včetně provozních nákladů. V případě potřeby 
poskytovatel přizpůsobí dietní režim zdravotnímu stavu klienta. Společnost není schopna zajistit klientovi 
přísný dietní režim. 

 

z toho: Provozní náklady 30.-Kč 

 

Snídaně 

• Snídaně: 

Hodnota snídaně: 31.-Kč 

-rozpis surovin: 

pečivo - průměr - 8 .-Kč 

přílohy k pečivu (máslo, med, marmeláda, šunka apod.) - 8.-Kč 

nápoje  (čaj, káva) - 8.-Kč 

 

náklady na přípravu snídaně: jsou odvozeny od spotřebovaného času pracovníků 30 minut - 9 klientů 

30 min. - 6,7.-Kč (9 klientů - příprava 30 min. = 30/9/60*120) 

 

•  Svačina: 

Hodnota svačiny: 2 x 13,30 .-Kč (dopolední a odpolední) 

rozpis surovin: 

jablko, mrkev, pečivo, tvaroh atd. - průměr 10 .-Kč (2 x denně) 

 

náklady na přípravu svačiny: jsou odvozeny od spotřebovaného času pracovníků 15 minut - 9 klientů 

15 min. - 3,30.-Kč (9 klientů - příprava 15 min. = 15/9/60*120) 
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• Oběd - hodnota oběda 63.-Kč všední dny, hodnota oběda o víkendu a svátcích 65.-Kč 

• oběd celkem 54.-Kč v pracovní dny, 56.-Kč o víkendu a svátcích 
Společnost zajišťuje obědy dodavatelsky, večeře 

  

náklady na přípravu oběda: jsou odvozeny od spotřebovaného času pracovníků 40 minut - 9 klientů 

40 min. - 8,9.-Kč (9 klientů - příprava 25 min. = 40/9/60*120) 

 

• Hodnota večeře 50.- Kč všední dny, hodnota večeře víkend, svátky - 48.-Kč 

rozpis surovin: 

pečivo a ostatní přílohy - průměr -12 .-Kč 

ostatní suroviny (maso, párek, sekaná, šunka, med, marmeláda apod.) - 22.-Kč, víkend a svátky - 20.-Kč 

nápoje  (čaj, káva) - 8.-Kč 

 

náklady na přípravu večeře: jsou odvozeny od spotřebovaného času pracovníků 35 minut - 9 klientů 

35 min. - 7,8.-Kč (9 klientů - příprava 35 min. = 35/9/60*120) 

Úkony péče 

• Výše úhrady za 1 hodinu (60 minut péče). 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,- Kč 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120,- Kč 

Pomoc při přesunu na lůžku nebo vozík 120,- Kč 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnějším a vnitřním prostoru 120,- Kč 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 120,- Kč 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,- Kč 

Pomoc při použití WC 120,- Kč 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Pomoc při přípravě stravy 120,- Kč 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovod na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce 
poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět 

120,- Kč 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

120,- Kč 

f) Sociálně terapeutické činnosti 

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

120,- Kč 

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 120,- Kč 
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Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 120,- Kč 

h) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 120,- Kč 

Fakultativní úkony 

Doprava vozidlem poskytovatele (pouze v rámci města Nový Bydžov) 
40,- Kč 

jednorázový 
odvoz 

Dohled nad lékovým režimem 
20,- Kč / 10 

minut 

 

Součástí poskytované služby je také základní sociální poradenství, které je poskytováno bez úhrady.          

Upřesnění způsobu výpočtu úhrady 

Výše úhrady u činnosti/úkonu, která je stanovena v hodinové či minutové sazbě se stanovuje na podle 
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování těchto činností/úkonů, 
včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrad se poměrně krátí. Do skutečně 
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu se počítá každých započatých 10 minut. 
Každý zaměstnanec má povinnost zaznamenávat skutečně spotřebovaný čas do evidenční tabulky úkonů, 
která je vedena u každého klienta, tabulka je součástí dokumentace klienta a je umístěna na denní místnosti 
pracovníků. 

Vyúčtování poskytnutých služeb 

Konečné vyúčtování služby bude provedeno zpětně, vždy do 3 dnů, případně v den odchodu klienta.  

Vyúčtování je prováděno na podkladě záznamu z evidenční tabulky úkonů (je účtován skutečně zaznamenaný 
spotřebovaný čas u poskytovaných úkonů), dále je připočten skutečný počet dnů ubytování a skutečný počet 
dnů odebrané stravy. Každému klientovi je předán 1 výtisk konečného vyúčtování s kopií evidenční tabulky 
úkonů. 

Způsob placení 

Platba je prováděna hotově oproti stvrzence do pokladny Duhy o.p.s.  

Dle individuální domluvy lze platbu provést převodem na účet organizace: 35-0326790217/0100 -  Komerční 
banka a.s. Nový Bydžov. 

 


