
bez dietního omezení

snídaně

oběd

svačina

na 3 lůžkovém pokoji 

Přehled úhrad Odlehčovací služby

platný od  01. 01. 2019

Výše úhrady za poskytovanou pobytovou službu je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění

pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,

ve znění pozdějších předpisů.

Celková úhrada za poskytované služby je složená z úhrady: 

večeře

STRAVOVÁNÍ

svačina

Diakonie ČCE - střediska v Sobotíně

oběd

Strava za den *

160 Kč

31 Kč

-  stravování 
-  ubytování

-  a případných služeb nad rámec základních činností (viz. strana 3 tohoto přehledu)

Minimální částka, která zůstává klientovi po úhradě stravy a ubytování, činí 15% z jeho měsíčního příjmu.

11 Kč

44 Kč

170 Kč

31 Kč

diabetické

snídaně

večeře

UBYTOVÁNÍ

na 1 lůžkovém pokoji s hygienickým zázemím

večeře

II. večeře

přesnídávka

na 4 lůžkovém pokoji

* Celková cena za stravu zahrnuje sjednaný druh a rozsah denních jídel. Strava je připravována a upravena 

s ohledem na intolerance a specifické  potřeby seniora. Organizace smluvně spolupracuje s nutriční terapeutkou.

na 1 lůžkovém pokoji

200 Kč

Celkem za den **

-  poskytované péče

dietní

snídaně

oběd

svačina

** Celková cena za ubytování zahrnuje praní osobního prádla, pokud si klient praní prádla nepřeje zajistit prostřednictvím

služby, snižuje se částka denní úhrady za ubytování o 15 Kč

200 Kč

210 Kč

195 Kč

205 Kč

190 Kč

na 2 lůžkovém pokoji 

na 2 lůžkovém s hygienickým zázemím

na 3 lůžkovém pokoji s hygienickým zázemím

6 Kč

75 Kč

75 Kč

11 Kč

43 Kč

162 Kč

32 Kč

75 Kč

11 Kč

42 Kč

5 Kč

165 Kč
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-  46% ceny za neodebranou stravu 

Vratná částka v případě nepřítomnosti klienta v Odlehčovací službě, netrvá - li jeho

nepřítomnost po celý den (0:00 - 24:00 hod.), je složená z: 

-  46% ceny za neodebranou stravu 

Vratná částka v případě nepřetržité celodenní nepřítomnosti klienta v Odlehčovací službě, tedy

v době mezi 0:00 - 24:00 hod., je složená z: 

VRATNÁ ČÁSTKA Z ÚHRAD ZA SLUŽBY

ZA 3 DNY PŘEDEM OHLÁŠENÝ POBYT MIMO ODLEHČOVACÍ SLUŽBU

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, úřady, instituce, jiné navazující služby a zpět
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

shopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

PÉČE 130 Kč/hod.

Částka uvedená v hodinové sazbě se počítá podle skutečného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud úkon netrvá celou

hodinu, krátí se dle skutečně stráveného času u klienta.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

pomoc a podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřím i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny

podpora při zajištění chodu domácnosti

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

Aktivizační činnosti

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
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3 Kč/den

  2 Kč/den

  30 Kč/ks

  55 Kč/1 kg

15 Kč/kus

30 Kč/kus

10 Kč/kus

15 Kč/kus

    1 Kč/stránka

    2 Kč/stránka

150 Kč/hod

150 Kč/hod

V Petrově nad Desnou 1. 1. 2019 Mgr. Miroslav Podhajský, ředitel střediska

provoz vlastní televize, ledničky na pokoji

SLUŽBY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

asistence nad rámec základních činností 
(např. doporovod a přítomnost pracovníka na soukromé oslavě)

nákup zaměstnancem střediska

provoz vlastního rádia na pokoji

revize osobních elektrospotřebičů

mimořádné praní osobního prádla

tisk fotografie, formát A5, fotografický papír

tisk fotografie, formát A4, fotografický papír

laminování, formát A5 

laminování, formát A4

kopírování / tisk černobílý, formát A4

tisk barevný, formát A4
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