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CENÍK POBYTOVÝCH SLUŽEB
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Odlehčovací služba
číslo registrace: 4798443

Příloha ke Smlouvě o přijetí a poskytování služeb Odlehčovací služby ( podle § 44 zákona o sociálních službách ),
kterou se stanoví výše úhrady v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. a 391/2011 Sb., která je prováděcím
předpisem zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, platná od 01. 02. 2020.
V Odlehčovací službě je cena pobytu účtována za ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního prádla, žehlení
a provozní náklady související s ubytováním ve výši 180,- Kč za den.
Cena stravy je účtována za stravu v rozsahu čtyř jídel a provozní náklady související s přípravou stravy.
Poskytování péče je účtováno 120,- Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
těchto úkonů.
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 Pomoc při přípravě stravy
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 Sociálně terapeutické činnosti
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - TÝDENNÍ ( pondělí až pátek )
STRAVA
Výše zálohy za celodenní stravu činí 170,- Kč / den.
( snídaně ... 20,- Kč, dvouchodový oběd ... 70,- Kč, svačina ... 20,- Kč, večeře ... 60,- Kč )

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - VÍKENDOVÁ ( pátek až pondělí )
STRAVA
Výše zálohy za celodenní stravu činí 130,- Kč / den.
( snídaně ... 15,- Kč, dvouchodový oběd ... 60,- Kč, svačina ... 15,- Kč, večeře ... 40,- Kč )

NEPŘÍTOMNOST UŽIVATELE
V Odlehčovací službě nelze lůžko dlouhodobě rezervovat, proto je platba za pobyt, stravu a péči účtovaná dle
skutečného stavu přítomnosti uživatele ve službě.

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽBY
Měsíční vyúčtování služeb je vystavováno každý měsíc, nejpozději do deseti dnů od ukončení účtovaného měsíce.
Následně je toto vyúčtování zasíláno buď elektronicky (v zaheslované formě) nebo v písemné formě, dle předchozí
dohody.
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A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru


B) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 pomoc při použití WC


C) Pomoc při přípravě stravy


pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

D) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporující sociální začleňování osob

E) Sociálně terapeutické činnosti


socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

F) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí


G) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti


nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
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