
       Věra Kosinová Daneta,  

zařízení  pro zdravotně postižené  
Prodloužená 226, Pardubice II-Polabiny, 530 09 Pardubice, 

Provozovna: Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové 

IČO: 48162485, DIČ: CZ6256050713, tel., fax: 495 535 955, 

                                                                                                                            info@daneta.cz, www.daneta.cz 

     

Ceník služby chráněného bydlení s účinností od 1. 4. 2022 
  

Číslo úkonu Účtované základní činnosti  Sazba za hodinu Sazba za den: 

1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

a) pomoc s přípravou stravy 
b) zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně 

v rozsahu 3 hlavních jídel 

   138,- Kč 

 

 

 

 

2. Poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj   150,- Kč 

  Vícelůžkový pokoj  120,- Kč 

3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti *  135,- Kč - 

4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu* 

 135,- Kč  

5. Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím* 

 135,- Kč - 

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí*  

 135,- Kč    - 

7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti*  135,- Kč - 

8. Sociálně terapeutické činnosti* 

 

 135,-Kč - 

Cena poskytované péče pro každého klienta je vypočtena podle času potřebného k jeho podpoře. Cena stravy bude účtována podle skutečně odebrané stravy.  

* U úkonů č. 3-8 : pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

 

Schválila a vydala: Mgr. Věra Kosinová - ředitelka                                                                          
V Hradci Králové dne: 28. 2. 2022            
           

 

 

 

 

 

S ceníkem byl seznámen klient/ opatrovník:…………………………………………………………… 
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Ceník úhrady za stravu v chráněném bydlení Daneta platný od 1. 4. 2022 
 

 

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 a) pomoc s přípravou stravy 

 b) zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 

      minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel 

 

Cena celodenní stravy: 
V ceně je zajištěn celodenní pitný režim) 

138,- Kč 

snídaně   

18,- Kč 

Oběd (odpolední svačina) 

 

 

 

 

 

75,- Kč 

Večeře  
 

 

 

 

 

45,- Kč 

Cena stravy bude účtována podle skutečně odebrané stravy. Stravu lze odhlásit od následujícího dne. 

 

 

Schválila a vydala: Mgr. Věra Kosinová - ředitelka         
V Hradci Králové dne: 28. 2. 2022          
           

 

 

 

 

S  ceníkem byl seznámen klient/ opatrovník:…………………………………………………………… 


