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CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
DENNÍHO STACIONÁŘE
CENÍK POSKYTOVANÝCH
SLUŽEB
DENNÍHO STACIONÁŘE
Celková úhrada za ambulatní služby zahrnuje:
1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Celková úhrada za ambulatní služby zahrnuje:
 pomoc při oblékání a svlékání
1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při prostorové orientaci, pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
• pomoc při oblékání a svlékání
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při prostorové orientaci, pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 pomoc při mytí rukou
2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při použití WC
• pomoc při mytí rukou
3) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• pomoc při použití WC
 smyslová aktivizace
3) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 aktivizace pohybového aparátu
• smyslová aktivizace
 procházky
• aktivizace pohybového aparátu
 kognitivní rehabilitace
• procházky
4) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• kognitivní rehabilitace
 návštěva čajovny, kavárny, cukrárny
4) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 návštěva galerie, muzea
• návštěva čajovny, kavárny, cukrárny
 účast na kulturních, společenských a sportovních akcích
• návštěva galerie, muzea
5) sociálně terapeutické činnosti
• účast na kulturních, společenských a sportovních akcích
 činnost při výrobě drobných dekorativních předmětů
5) sociálně terapeutické činnosti
 drobné zahradnické práce
• činnost při výrobě drobných dekorativních předmětů
6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• drobné zahradnické práce
 pomoc a podpora při jednání s rodinou a blízkým okolím, úřady, lékaři a pod.
6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc a podpora při jednání s rodinou a blízkým okolím, úřady, lékaři a pod.
Výše úhrady za tyto činnosti je stanovena na 30 Kč/hodina.
Výše úhrady za tyto činnosti je stanovena na 40 Kč/hodina.
7) Na žádost uživatele zabezpečíme oběd odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování.
7) Na žádost uživatele zabezpečíme oběd odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám
Výše úhrady nákladů za stravu dle cen aktuálního dodavatele (Cena jídel s polévkou od 75,dietního stravování.
do 85,- Kč).
Výše úhrady nákladů za stravu dle cen aktuálního dodavatele.
8) Na žádost uživatele zabezpečíme dopravu do/z denního stacionáře.
8) Na žádost uživatele zabezpečíme dopravu do/z denního stacionáře.
Výše úhrady za tuto fakultativní službu je stanovena na 10,- Kč/km.
Výše úhrady za tuto fakultativní službu je stanovena na 10,- Kč/km.
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