Charita Krnov - Denní stacionář Charity Krnov, Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov

Ceník poskytovaných služeb
Stanovení úhrady za služby Denního stacionáře vychází ze Zákona č. 108/2006 o sociálních
službách a §12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 k tomuto zákonu.

Úhrada za základní činnosti:
Cena za službu se stanovuje dle skutečně spotřebovaného času potřebného k zajištění péče
o člověka.
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc a podpora při podání jídla a pití
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při použití WC
Pracovně výchovná činnost
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně tereapeutické činnosti:
pomoc a podpora:
čas za den:
cena:
potřebuje pomoc:

do 1/4 hodiny

15 Kč

do 1/2 hodiny

30 Kč

do 3/4 hodiny

45 Kč

do 1 hodiny

60 Kč

Pomoc při zvláštní osobní hygieně (=celková koupel):
pomoc a podpora:
čas za den:

cena:

potřebuje pomoc:

do 1/4 hodiny

25 Kč

do 1/2 hodiny

50 Kč

do 3/4 hodiny

75 Kč

do 1 hodiny

100 Kč

Poskytnutí stravy:
cena:
oběd poloviční

57 Kč/úkon

oběd celý

75 Kč/úkon

nápoje

3 Kč/úkon
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Pomoc při obstarávání práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
čas za den
cena
pomoc a podpora:
Potřebuje pomoc:

do 1/4 hodiny

25 Kč

do 1/2 hodiny

50 Kč

do 3/4 hodiny

75 Kč

do 1 hodiny

100 Kč

Úhrada za fakultativní činnosti:
Doprava vozidlem poskytovatele:
počet km = vzdálenost od sídla Charity do
místa bydliště uživatele a zpět

cena:

0 -5 km

40 Kč/úkon

5,1 - 10 km

50 Kč/úkon

10,1 - 15 km

70 Kč/úkon

15,1 - 20 km

100 Kč/úkon

Vyřizování osobních záležitostí uživatele služebním telefonem:
čas:

cena/ úkon

telefonování pevná linka

za každou započatou
minutu

1 Kč

telefonování mobil

za každou započatou
minutu

5 Kč

Schválil: 01. 11. 2019 Bc. Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov
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