Ceník služeb Clementas Janovice, s.r.o.
Výše úhrady za pobyt
Cena za poskytnutí ubytování za den:

210,- Kč

Cena za poskytnutí celodenní stravy za den:

170,- Kč

Celková výše úhrady za pobyt za den:

380,- Kč

Zprůměrováno za celý kalendářní rok vychází měsíční úhrada na 11 560,- Kč.

Ceny nadstandardních balíčků poskytovaných společností Bardasa a.s.:
Dvoulůžkový pokoj:
cena nadstandardního balíčku 7.719,- Kč + DPH za měsíc, celkem tedy 9.340,- Kč.
Trojlůžkový pokoj:
cena nadstandardního balíčku 5.240,- Kč + DPH za měsíc, celkem tedy 6.340,- Kč.

Ceník je platný od 01.01.2020
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NABÍDKA NADSTANDARDNÍHO BALÍČKU


servírování stravy na pokoj dle přání klienta,



neomezená konzumace kávy a čaje i pro rodiny,



obstarání osobních nákupů a jiných osobních záležitostí,



připojení k internetu na pokoji prostřednictvím Wi-Fi,



používání TV na pokoji,



užívání lednice,



revize elektrospotřebičů,



označení osobního prádla klienta,



zajištění a využití speciální kosmetiky určené k péči o inkontinentního klienta,



široká nabídka skupinové a individuální terapie určené speciálně seniorům a osobám
s onemocněním demence (např. canisterapie, muzikoterapie, reminiscenční terapie),



vytvoření a využití fakultativních služeb dle přání klienta (např. doprovod klienta ve specifických
situacích),



používání vlastních drobných elektrospotřebičů,



koordinace zdravotní péče včetně zajištění přepravy sanitním vozem,



zprostředkování a zajištění kompenzačních pomůcek dle potřeby klienta,



zprostředkování a zajištění nákupu léků a inkotinenčních pomůcek



elektricky polohovatelná postel,



signalizační zařízení,



údržba a oprava soukromých věcí,



instalace obrázků a poliček,



zprostředkování návštěvy duchovních (katolický kněz, evangelický kazatel),



obstarání pošty a nákupů mimo standardní termín stanovený služby,



skupinové a individuální zdravotní cvičení za účelem udržení nebo zvýšení mobility klientů,



dle možností organizace individuální rehabilitace – léčebná tělesná výchova (prováděna RHB
pracovníkem),
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