CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB OD 1. 8. 2016
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - AMBULANTNÍ
Poskytované služby vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č.
505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základní úkony
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 Pomoc při oblékání a svlékání včetně pomůcek
 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 Pomoc při úkonech osobní hygieny
 Pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 Pracovně výchovná činnost
 Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností
 Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního
uplatnění
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
Sociálně terapeutické činnosti:
 Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování
osob
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
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Zařazení podle stupně přiznaného příspěvku:
Stupeň závislosti I. + II.
Stupeň závislosti III. + IV.

Hodinová sazba za pobyt
35,- Kč/hod.
42,-Kč/hod.

Pokud uživatel nepobírá příspěvek na péči, počítá se sazba za hodinu tak, jako by pobíral I.
stupeň příspěvku.
Ceník stravného:
Ceny stravného jsou kalkulovány z nákladů na potraviny a z provozních
nákladů souvisejících s přípravou jídla. V cenách je zahrnut i pitný režim.
Snídaně:
15,-Kč
Svačina dopolední:
20,-Kč
Oběd:
75,-Kč
Svačina odpolední:
20,-Kč
Večeře:
30,-Kč
Celkem
160,-Kč
Doplňkové služby:
Pedikúra + manikúra:
150,Stříhání vlasů (kadeřnice):
80,Schválila: Ing. Bc. Renata Prokešová, ředitelka sdružení
V Kolíně 1. 7. 2016
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