Príloha č. 1

k zmluve Ev. č. ….................................

JUSTÍNA, n.o., SOKOLOVSKÁ 13, 934 01 LEVICE
Miesto prevádzky: Zariadenie pre seniorov, Podlužany, č. 79
KALKULAČNÝ LIST (rozpis úhrad)
Prijímateľ sociálnej služby (ďalej klient):____________________________________
bol na základe smernice (JUSTÍNA, n.o.) pre zaradovanie klientov do platobných skupín
zaradený do platobnej skupiny č. 4 samoplatca kde si klient prispieva na sociálnu službu:


Na deň: 27 €, slovom: dvadsaťsedem eur



Na mesiac: 810 €, slovom: osemstodesať eur

Klient si prispieva na odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle cenníka platného od
1.8. 2018 nasledovne:
a) Odborné činnosti ( 5,80 € )


Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby: 2,50 €



Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov: 0,60 €



Sociálne poradenstvo: 0,80 €



Ošetrovateľská starostlivosť 1,50 €



Pracovná terapia: 0,40 €

b) Obslužné činnosti ( 13,90 € )


Ubytovanie: 4 €



Upratovanie: 2,20 €



Pranie žehlenie a údržba bielizne: 1,70 €



Stravovanie ( 6 € ), jednotlivé rozdelenie:


raňajky: 1,20 €,



desiata: 0,70 €,



obed: 1,70 €,



olovrant: 0,70 €,



večera: 1,70 €.

c) Ďalšie činnosti ( 7,30 € )


Vykonávanie nevyhnutnej základnej hygieny: 0,55 €



Úschova cenných vecí (ak o to klient požiada v prílohe č.2): 0,30 €



Organizovanie záujmovej činnosti: 0,35 €



Kultúrnu činnosť a duchovnú starostlivosť: 0,35 €



Osobné vybavenie (vankúš, paplón,...) ak klient nemá vybavenie z dôvodu, že
si ho nemôže sám, ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojim príjmom zo svojho
majetku: 2 €



Podpora účasti na spoločenskom živote: 0,25 €



Zabezpečenie prepravy do zdravotníckeho zariadenia alebo nemocnice
(poskytovateľ zabezpečí prepravu sanitkou. V prípade ak to nie je možné,
zabezpečí poskytovateľ prepravu cestou Červeného kríža alebo sociálneho
taxíka na náklady klienta): 1 €



Zabezpečí lieky a pomôcky v plnej réžií klienta: 1,50 €



Masáže kvalifikovaným masérom: 1 €

Celková výška mesačnej úhrady za sociálne služby klienta:
Výška dôchodku:
Povinný zostatok (životné minimum 25 %): 49,52 €
Za klienta je/ nie je* potrebné, aby iná osoba uhrádzala rozdiel.
(Nehodiace preškrtnúť *)
Rozdiel:
V Podlužanoch, dňa:____________________________

_________________________

________________________

Poskytovateľ sociálnej služby

Prijímateľ sociálnej služby

