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Činnost Obsah činnosti Kdo zajišťuje Cena Způsob úhrady
Doprava osobním automobilem 
mimo obce Všenory, Dobřichovice, Lety, Řevnice a 
Černošice a do vzdálenosti maximálně 150 km od 
Domova, nebo předpokládané celkové časové 
náročnosti 8h 

Dopravení klienta automobilem Domova s řidičem:
• k lékaři do ordinace praktického lékaře 
• k lékaři specialistovi k vyšetření ve zdravotnickém 
zařízení.
• za kulturními, sportovními, osobními zájmy, koníčky 
klienta

Klient hradí parkovné ve skutečné výši.

Sociální pracovnice
objednat alespoň 2 dny předem

12 Kč/km
100,- Kč/h čekání

Hotově v pokladně 
Domova nebo při výplatě 
kapesného

Doprovod zaměstnancem Domova
mimo obce Všenory, Dobřichovice, Lety, Řevnice a 
Černošice a do vzdálenosti maximálně 150 km od 
Domova, nebo předpokládané celkové časové 
náročnosti 8h 

Dopravení klienta automobilem Domova s řidičem:
• k lékaři do ordinace praktického lékaře 
• k lékaři specialistovi k vyšetření ve zdravotnickém 
zařízení.
• za kulturními, sportovními, osobními zájmy, koníčky 
klienta

(v případě, že je doprovod poskytován tam, kde je 
požadován poplatek za doprovod (např. vstupné, 
jízdenka apod.), tak tento poplatek hradí klient ve 
skutečné výši.

Sociální pracovnice
objednat alespoň 2 dny předem 40,- Kč/za každých započatých 30 min

Hotově v pokladně 
Domova nebo při výplatě 
kapesného

Pořizování výpisů, opisů nebo kopií z 
dokumentace Klienta na jeho žádost kopírování, vytištění Sociální pracovnice

1 kopie A4 jednostraná černobíle   2,- Kč/stranu
1 kopie A4 oboustraná černobíle  3,- Kč/stranu Hotově v pokladně 

Domova

Nákup, zajištění opravy nebo jiné služby mimo obce 
Všenory, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Černošice Nákup, reklamace, zajištění opravy apod. Sociální pracovnice 60,- Kč/za každých započatých 30 min

Hotově v pokladně 
Domova nebo při výplatě 
kapesného

Provedení roční revizní kontroly soukromého 
elektrospotřebiče (TV, lampička, rádio, lednice 
apod.)

Sociální pracovnice 27 Kč/ks Hotově v pokladně nebo 
při výplatě kapesného

Podmínky poskytnutí fakultativní 
služby

Ve Všenorech dne Bc. Robert Pitrák
ředitel Domova

Fakultativní službu, lze poskytnou po vzájemné dohodě s klientem za předpokladu, že to Domovu současné personální a materiální zdroje umožňují. Jestliže Domov nedokáže vzhledem ke 
svým zdrojům zabezpečit fakultativní službu, tak sociální pracovnice zprostředkuje zajištění služby mimo Domov tj. dodavatelsky.

Úhrady fakultativních služeb poskytovaných v souladu se zák. 108/2006, Sb. §77
platný od 1.6.2022
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