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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poslání a cíle Domova pro seniory Bukov, příspěvková organizace

Domov pro seniory Bukov, p. o. (dále jen DpS Bukov) je pobytovou sociální službou
a zajišťuje péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Posláním a cílem DpS Bukov je zajistit bezpečnou a odbornou podporu a péči
svým uživatelům sociálních služeb, odpovídajícím cílové skupině (senioři a
fyzicky handicapovaní dospělí), podpořit zachování jejich stávající soběstačnosti
a původního životního stylu.
Uživatelům služby je po nástupu do DpS Bukov zpracován Individuální plán podpory
a péče s ohledem na jejich potřeby a přání a možnosti DpS Bukov. Na základě
registrace, v rámci integrace, DpS Bukov poskytuje své služby i občanům tělesně
handicapovaným v rámci pobytové služby Domovy pro osoby se zdravotním
postižením. V zařízení se nachází i jedna pokojová jednotka nabízející alternativní
formu bydlení mentálně handicapovaným lidem. Osobám, které jsou tělesně
handicapované a které nepobírají starobní důchod, ale pobírají důchod invalidní, se
v DpS Bukov poskytují stejné služby jako ostatním uživatelům služeb.
Sociální služby a sociální péče v DpS Bukov, umožňují osamělým uživatelům,
manželským dvojicím, partnerským dvojicím, osobám v jiném příbuzenském vztahu
či dvěma osamělým osobám, vedení relativně samostatného a důstojného života.
Velkou předností a výhodou je, že pokoje/pokojové jednotky si uživatelé DpS Bukov
vybavují vlastním nábytkem i dalším běžným vybavením, tímto se DpS Bukov snaží
přiblížit život v domácím prostředí (deinstitucionalizace). Pokojové jednotky jsou
vybaveny kuchyňskou linkou, vestavěnými skříněmi, polohovací postelí, koupelnou a
WC a v převážné většině mají balkón.
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Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2014 Domácího řádu nabývá účinnosti
dnem 1.1.2016 a mění pouze Přílohu č. 1 – Ceník základních služeb
v DpS Bukov.

……………………………………………………..
Mgr. Věra Vonková
ředitelka Domova pro seniory Bukov
příspěvková organizace MmÚL

Ústí nad Labem, 31.12.2015
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Příloha č. 1 - Ceník základních služeb v DpS Bukov

Ke dni 01.01.2016 se mění ceník základních služeb, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1
Směrnice č. 3/2014 Domácí řád platného od 01.01.2015.
Ceník
ubytování
v DPS Bukov
Ústí n/L

Cena za
den

Cena za
měsíc

Cena za
měsíc s
příspěvkem
na péči
stupeň I.
(800,- Kč)

Úhrada za
lůžko v pokoji

200,-Kč

6 000,-Kč

6 800,- Kč

10 000,- Kč

14 000,-Kč

18 000,- Kč

190,-Kč

5 700,- Kč

6 500,- Kč

9 700,- Kč

13 700,- Kč

17 700,- Kč

150,-Kč

4 500,-Kč

61,-Kč

1 830,- Kč

Úhrada za
lůžko v pokoji
Cena za
celodenní
stravu
Cena za hlavní
jídlo

Cena za
měsíc s
příspěvkem
na péči
stupeň II.
(4 000,- Kč)

Cena za
měsíc s
příspěvkem
na péči
stupeň III.
(8 000,- Kč)

Cena za
měsíc s
příspěvkem
na péči
stupeň IV.
(12 000,- Kč)

Účinnost od 01.01.2016

Základní poplatek za sociální službu se platí na lůžko/osobu, to znamená, že
uživatel aktuálně platí za měsíc:


6 000,- Kč/ 200,- Kč den za lůžko v jednolůžkové pokojové jednotce bez
vlastního elektroměru nebo
 5 700,- Kč/ 190,- Kč den za lůžko ve sdílené dvoupokojové jednotce bez
vlastního elektroměru nebo
 5 700,- Kč/ 190,- Kč den za lůžko v jednolůžkové pokojové jednotce u
uživatelů, kteří mají vlastní elektroměr, v tomto poplatku je zohledněna
sleva na základní odběr elektřiny (svícení, ventilátor WC). El.spotřeba za
vlastní elektrospotřebiče je v režii uživatele.
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