
CENA

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

130 Kč/hod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

130 Kč/hod.

130 Kč/hod.

CENA

15 Kč/km

                                                                         Mgr. et Bc. Olga Wittková, DiS.

V Petrově nad Desnou 30.03.2022                                                                             ředitelka Diakonie ČCE, středisko Sobotín

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Doprava klienta osobním automobilem

NABÍDKA A VÝŠE ÚHRAD ÚKONŮ OSOBNÍ ASISTENCE

Platnost od  1. května 2022

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně

doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, apod.

pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností

SLUŽBY NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ OSOBNÍ ASISTENCE

Poskytovaná služba je hrazena za skutečně spotřebovanou dobu potřebnou k zajištění jejího poskytování.

Celková úhrada za služby za měsíc se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

Pokud klient chce odříci smluvené úkony, musí tak učinit nejpozději 3 pracovní dny předem, neučiní-li tak, je povinen

službu v plném rozsahu uhradit. Výjimkou je situace náhlého zhoršení zdravotního stavu.    

Diakonie ČCE - střediska v Sobotíně

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

pomoc a podpora rodině při péči o dítě

pomoc při použití WC

pomoc při přípravě jídla a pití

pomoc při vyřizování běžných záležitostí

pomoc při komunikací vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

ÚKON

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

nákupy a běžné pochůzky (donáška léků, pošta, platby na úřadech apod.)

pomoc při oblékání a svlékání

pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při úkonech osobní hygieny

Pomoc při zajištění stravy
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