FOR REGION n.o., Nadabula 256, 048 01 Rožňava
Cenník poskytovania sociálnej služby
v zariadení pre seniorov:
I.

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
(podľa stupňa odkázanosti):

stupeň
odkázanosti

IV.

denná úhrada

1,16 €

V.

VI.

1,83 €

2,33 €

Stupeň IV: prijímateľ chodiaci, samostatný
Stupeň V: prijímateľ čiastočne chodiaci, inkontinentný,
vyžaduje pomoc pri niektorých

úkonoch

Stupeň VI: prijímateľ ležiaci, resp. imobilný,
vyžaduje pomoc pri všetkých úkonoch

II.

Ubytovanie / Typ izby

Denná úhrada:
• VIP izba s rozlohou

36,44 m2

- 7,25,-€

•

3 lôžková izba s rozlohou 38,36 m2 + loggia 2,4 m2 = 40,76 m2

- 4,16,-€

•

3 lôžková izba s rozlohou 42, 66 m2 + loggia 12,18 m2 = 54,84 m2

- 4,50,-€

•

2 lôžková izba s rozlohou 23 m2

- 4,63,-€

•

2 lôžková izba s rozlohou 24 m2

- 4,96,-€

•

2 lôžková izba s rozlohou 28m2

- 5,63,-€

•

2 lôžková izba s rozlohou 31m2

- 5,96,-€

•

2 lôžková izba s rozlohou 28m2

- 6,30,-€

Suma za ubytovanie zahŕňa úhradu za užívanie izby s príslušenstvom, užívanie spoločných
priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
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III.

Stravovanie:

Denná úhrada:
Typ stravy/
rozčlenenie
dennej stravy:
raňajky
desiata
obed
olovrant
večera
Celkom :
+ 2. večera
Celkom
denná
úhrada:

IV.

%:

Racionálna strava

Diétna strava

12
9
40
9
30
100
-

0,60 €
0,45 €
2,20 €
0,45 €
1,50 €
5,00 €
----5,20 € / denne

0,60 €
0,45 €
2,30 €
0,45 €
1,50 €
5,20 €
0,20 €
5,40 € / denne

Obslužné činnosti
upratovanie, pranie, údržba bielizne a šatstva ............. 1,00,- € / denne
upratovanie, pranie, údržba bielizne
a šatstva ( imobilný klienti) ........................................ 1,34,- € / denne

V.

Úschova cenných vecí
úhrada: ......................................................................... 0,10,- € / denne

VI.

Záujmová činnosť
úhrada: ......................................................................... 0,16,- € / denne

VII. Úhrada za iné činnosti:
používanie vlastného elektrospotrebiča:
Televízor ..................................................................... 0,10,- €/ denne
Biela technika a iné ..................................................... 0,16,-€/ denne

VIII. Preprava prijímateľa autom, ktoré je vo vlastníctve zariadenia
preprava mimo mesta ................................................... 0,30,- € / 1 km
preprava v rámci mesta ................................................ 0,60,-€ / 1 km
V cene je zahrnutý odborný zdravotný doprovod.
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Mesačná úhrada je určená výškou násobku dennej úhrady a počtu dní v danom mesiaci
u činností, ktorých suma je určená dennou sadzbou. K tejto sume sa pripočíta suma
mesačných úhrad podľa bodov.
Cenník bol schválený Správnou radou FOR REGION, n. o. dňa 31.8.2018
s účinnosťou od 1. 10. 2018

Rožňava dňa 1. 10. 2018

...................................
Ing. Lucia Liptáková
riaditeľ FOR REGION, n. o.
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Cenník poskytovania sociálnej služby
v zariadení pre seniorov – odľahčovacia služba:
Cena za poskytovanie odľahčovacej služby (vrátane pomoci pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, ubytovania, stravovania,
záujmovej činnosti, upratovania, prania, údržby bielizne a šatstva).
Denná úhrada: 20,- €

Cenník bol schválený Správnou radou FOR REGION, n. o. dňa 31.8. 2018
s účinnosťou od 1. 10. 2018

Rožňava dňa 1. 10. 2018

...................................
Ing. Lucia Liptáková
riaditeľ FOR REGION, n. o.

FK 067

