Ceník služby
(platný od 1. 11. 2019)
Všechny úkony jsou platné po celou dobu pobytu v rozsahu sjednaném dle plánu potřebné
podpory a péče v rámci sociálního šetření a individuálního plánu klienta. Rozsah
činností se odvíjí od individuálních potřeb klienta.

Poskytované úkony
Ubytování
dodávka tepla, elektrické energie, vody, likvidace odpadu, úklid pokoje a
lůžka, praní prádla
Rezervace místa v době nepřítomnosti
počítá se za každý následující den, kdy klient v našem zařízení nepobývá
Základní sociální poradenství
pomoc při řešení nepříznivé finanční, majetkové, osobní a sociální situace
v rozsahu stanoveném zákonem
Snídaně

195 Kč/den
(2,3 lůžkový pokoj)
205 Kč/den
(1 lůžkový pokoj)
100 Kč/den
bez úhrady
25 Kč

Oběd

69 Kč

Svačina

15 Kč

Večeře

30 Kč

II. Večeře

20 Kč

Pomoc při zajištění stravování
zajištění potravin - nákupy, objednávání stravy, příprava stravy a její
servírování, úprava stravy – krájení, mixování
Pomoc při osobní hygieně
pomoc se zajištěním běžné denní hygieny, mytí těla a koupání, výměna pleny
a manipulace s inkontinenčními pomůckami, česání a mytí vlasů, fénování,
holení, pomoc při použití WC či toaletního křesla - výkon fyziologické potřeby,
stříhání nehtů, péče o pokožku, péče o dutinu ústní
Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
oblékání, svlékání, obouvání, pohyb ve vlastním prostoru zařízení
pohyb v okolí zařízení - vycházka, změna polohy – změna polohy na lůžku,
vstávání a uléhání na lůžko, pomoc při přesunu na lůžko či vozík / WC židli /
sprchovací židli, doprovod na WC, pomoc při podávání jídla a pití

110 Kč/hod

110 Kč/hod

110 Kč/hod

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
aktivizace na pokoji a ve společenské místnosti (komunikace, pomoc při
drobných činnostech), využívání prvků bazální stimulace - v základním
provedení je využívána u všech klientů, rozšířená forma aktivizace se týká
prvků uklidňující stimulující koupele, aktivizující masáže a dalších technik 110 Kč/hod
vhodných zejména pro klienty, kteří jsou upoutáni na lůžko,
zajištění oblíbených činností – čtení, poslech hudby, sledování TV,
používání internetu
ruční práce, výtvarné činnosti, nácvik a upevňování schopností a
dovedností uživatele, pohybové činnosti i za pomoci kompenzačních
pomůcek
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
zprostředkování uskutečnění kontaktu s rodinou nebo blízkými
110 Kč/hod
využívání běžných veřejných služeb – zajištění kadeřnice
Uplatňování práv, oprávněných zájmů a zájmů uživatele, vyřizování
osobních záležitostí
pomoc při převzetí důchodu a jeho uschování na dobu nezbytně nutnou
pomoc a podpora při jednání s úřady
zajištění nutných telefonátů v okamžiku, kdy nemůže jednat rodina
(objednání sanitky, léků, konzultace s lékařem)

110 Kč/hod

Fakultativní úkony
Doprava klienta
jedná se o převoz osobním automobilem poskytovatele
6 Kč/km maximálně v okruhu do 15 km zpoplatněného dle aktuálního ceníku v závislosti na
pouze v pracovní dny od 7:00 do 15:30
ujetých kilometrech, počítají se ujeté kilometry tam i
zpět
Odlehčovací služba je klientům podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována za úhradu. U každého
klienta našich služeb je veden podrobný výkaz práce. Zde jsou zapisovány všechny úkony péče
u klienta, po kterou byla péče v průběhu měsíce poskytována. Na základě těchto podkladů
pro vyúčtování je vystavena faktura za poskytované služby.
Platba za odebrané úkony je fakturována dle platného ceníku podle skutečného času k zajištění
úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrově krátí.
Úhradu lze platit v hotovosti v Odlehčovací službě, nebo na účet KB Vyškov č. ú.: 8976500257/0100.

