ÚHRADA ZA SLUŽBY
V DENNÍM STACIONÁŘI „KRISTIÁN“
CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ (3krát denně) -120Kč
Snídaně 25Kč
Oběd 75Kč
Svačina 20Kč
PITNÝ REŽIM JE PO CELÝ DEN AUTOMATICKY ZAJIŠTĚN
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Další úkony se hradí dle potřeby uživatele.
Pro zjednodušení vycházíme ze čtyř stupňů náročnosti podpory či pomoci
v denim stacionáři -podrobně viz.níže.
I.STUPEŇ -110KČ /HOD
(dohled při úkonech a)b)d)e)f)g) )
II.STUPEŇ-120KČ/HOD
(dopomoc při úkonech a)b)d)e)f)g) )
III.aIV.STUPEŇ -130KČ/HOD
(uživatel je zcela závislý na pomoci druhé osoby)
NABÍZÍME VÝHODNÝ BALÍČEK
(pobyt, dopolední +odpolední aktivizační činnosti)
I.STUPEŇ -300KČ
II.STUPEŇ -350KČ
III.a IV.STUPEŇ -400KČ
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
péče o tělo :
MASÁŽE..........dle ceny poskytovatele
PEDIKŮRA...... dle ceny poskytovatele
KADEŘNICE.. .. dle ceny poskytovatele
nadstandardní služby :
zajištění dopravy...... 10Kč /den po Přešticích
mimo Přeštice max.do 50Kč /den, dle kilometrů

Z ČEHO VYCHÁZÍME :
Platby vycházejí z návrhu § 12
vyhl. 505/2006, který udává
(1) Základní činnosti při poskytování
sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností
a dovedností,

a) pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu:

3. vytvoření podmínek pro zajišťování
přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

1. pomoc při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

2. pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík,

pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících
sociální začleňování osob,

3. pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání
jídla a pití,
b) pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
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,

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.

Platnost od 1.1.2017

Michaela Cimická
(ředitelka organizace)

