PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY
Chvalovická 1042, 289 11 Pečky, IČ: 61883531, tel.: 321 785 468,720 467 607,
E-mail: info@pspecky.cz, web: www.pspecky.cz

Sazebník úkonů
Denní stacionář pro seniory Pečky
platný od 1.6.2019
(příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby denní stacionář)
I.
Platba za základní a fakultativní úkony
Základní platba za poskytnuté základní činnosti/úkony: 70,- Kč/hodinu
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují
v rozsahu těchto úkonů:
a)
1.
2.
3.
4.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při oblékání
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc a podpora při podávání jídla a pití (včetně dohledu nad pitným režimem a
dohledem nad užitím léků)

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování
– donáška oběda do denního stacionáře 10,- Kč/1 oběd
d)
1.
2.
3.

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

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
g) 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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Náklady na stravu:
Oběd: od 60,- Kč dle výběru vývařovny
Svačina: Zajišťuje si Klient
Strava se platí v předstihu jeden týden v hotovosti – viz Základní pravidla pro poskytování
sociální služby denní stacionář.
II. Stanovení výše úhrady
1. Součástí sociální služby denní stacionář je základní sociální poradenství, které je
poskytováno zdarma.
2. Sazebník úkonů je v souladu s příslušnými právními předpisy - vyhláškou č. 505/2006
Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud je výše úhrady za činnost/úkon stanovena hodinově, je účtováno vždy podle
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud
poskytování činnosti/úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
4. Měsíční úhradu tvoří součet úhrady za poskytnuté základní činnosti (dle skutečně
spotřebovaného času).
5. Vnitřní pravidla pro poskytování služby denního stacionáře dále upravují způsob
odhlášení jednotlivých činností/úkonu (včetně stravy).
6. Úhrada za činnosti/úkony, které jsou poskytovány současně dvěma a více klientům
(např. vzdělávací a aktivizační činnost) se stanoví na každého klienta zvlášť a úhrada
se poměrně nekrátí počtem osob, kterým je daná činnost/úkon poskytována
současně.
III. Platnost a účinnost
1. Tento sazebník nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2019; k tomuto dni se také
ruší platnost/účinnost předešlého sazebníku.
2. Klient je s tímto ceníkem seznámen při podpisu Smlouvy o poskytování sociální
služby denní stacionář a je její nedílnou součástí.
V Pečkách dne: 1.8.2019

___________________________
jméno a příjmení Klienta

______________________________
podpis Poskytovatele
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