Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
IČO: 708 509 17

CENÍK
DENNÍ STACIONÁŘ ZLÍN
platný od 1. 9. 2021

Úhrada za poskytování služby denní stacionář je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled základních činností

-

-

-

-

-

Obsah základních činností

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Pomoc při rozepínání, zapínání, svlékání,
pomoc při oblékání a
oblékání oděvů a obuvi, používání
svlékání včetně speciálních
kompenzačních a speciálních pomůcek pro
pomůcek
dané činnosti.
Pomoc při přesunu klienta za pomocí
pomoc pří přesunu na
kompenzační pomůcky nebo za pomocí
lůžko nebo vozík
více osob, zajištění změny polohy klienta.
pomoc při prostorové
Orientace
v prostorách
denního
orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním
stacionáře, kontrola bezpečnosti prostředí.
prostoru
Pomoc a podpora při přípravě ke
stolování, vybalení svačiny, úprava stravy,
pomoc a podpora při
používání příborů, podávání stravy a
podávání jídla a pití
nápojů, příprava nápoje, otevření nebo
uzavření uzávěrů nápojů apod.

Výše úhrady /
hodinu
pokud není u
úkonu uvedena jiná
jednotka

110 Kč

110 Kč

110 Kč

110 Kč

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
Pomoc při manipulaci s vodovodními
bateriemi, mytí rukou a obličeje, použití
mýdla a desinfekce, použití ručníků,
pomoc při úkonech osobní
smrkání,
ošetření
kůže,
výměna
110 Kč
hygieny
inkontinentních pomůcek a hygienických
potřeb, mytí a koupání v případě zajištění
očisty.
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pomoc při použití WC

Doprovod klienta na WC, přesun z vozíku
na toaletu, zajištění hygieny po vykonání
potřeby, přesun na WC křeslo pro
vykonání potřeby, očista těla, oblékání,
svlékání a úprava oděvu před a po použití
WC.

c) poskytnutí stravy:
zajištění stravy přiměřené
době poskytování služby a
odpovídající věku, zásadám
Zajištění oběda externím dodavatelem.
racionální výživy a
potřebám dietního
stravování
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
Nácvik pracovních činnosti (vaření, pečení,
úklid pracovního místa, úklid skříňky,
zahradní činnosti, ruční práce, střihání,
pracovně výchovná činnost
výroba různých dekoračních předmětů) a
dovedností s různými materiály (práce s
papírem, textil, pedig, fimo hmotou apod.)
Pohybové aktivity (chůze, cvičení, hry
s míčem apod.), jemná motorika (zahrnuje
pohyby prstů
a cvičení artikulačních
orgánů – např. navlékání korálků,
nácvik a upevňování
sebeobsluha – nácvik samostatného
motorických, psychických a
oblékání, čištění zubů; podporování
sociálních schopností a
komunikace - rozvoj slovní zásoby,
dovedností
didaktické hry, prožitkové činnosti
(canisterapie,
bazální
stimulace,
muzikoterapie, arteterapie, pohybová
terapie apod.).
vytvoření podmínek pro
Práce na tabletu či PC, procvičování trivia,
zajišťování přiměřeného
znalost práv a povinností, nácvik
vzdělávání nebo
manipulace s finančními prostředky.
pracovního uplatnění
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo
Využívání běžně dostupných služeb –
upevnění kontaktu s
obchodů, kulturních, sportovních a
rodinou a pomoc a
vzdělávacích akcí, orientace v okolí
podpora při dalších
denního stacionáře, doprovod, orientace
aktivitách podporujících
v neznámém prostředí
sociální začleňování osob
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75 Kč / oběd

110 Kč

110 Kč

110 Kč

110 Kč
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f) sociálně terapeutické činnosti:
Nácvik dovedností pro zvládání péče o
vlastní osobu (aktivní zapojení klienta do
nácviku v oblasti hygieny a péče o
zevnějšek, péče o zdraví, výběru oblečení
dle příležitosti, počasí) poskytování
socioterapeutické činnosti,
informací o rizicích spojených se
jejichž poskytování vede k
současným způsobem života a jejich
rozvoji nebo udržení
minimalizace, nouzové a havarijní situace,
osobních a sociálních
schopností a dovedností
mezilidské vztahy, konflikty a jejich
podporujících sociální
zvládání, sexuální výchova, dopravní
začleňování osob
výchova, nácvik využívání dopravy, nácvik
chování a komunikace v různých
společenských
situacích,
odstranění
projevů narušujících soužití jako je např.
křik apod.

110 Kč

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Podpora klienta při uplatňování vlastní
vůle – výběr obědu ze dvou variant, výběr
pomoc při komunikaci
110 Kč
vedoucí k uplatňování práv činnosti, pomoc při vyřizování záležitostí
a oprávněných zájmů
např. na poště apod., pomoc při řešení
konfliktů

1.

Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně.

2.

Čas poskytování úkonů se zaznamenává podle skutečně spotřebovaného času (po celých
minutách) nezbytného k zajištění úkonů, mimo poskytnutí stravy – oběda.
Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

3.

Výše úhrady za poskytnuté obědy v kalendářním měsíci je stanovena jako násobek ceny
oběda a počtem odebraných obědů klientem v účtovaném měsíci.
V případě řádného odhlášení oběda v souladu s Domácím řádem denního stacionáře není
klientovi cena oběda účtována.

4.

Výše úhrady za poskytnuté činnosti dle bodů a), b) a bodů d) až g) je násobkem jednotkové
ceny a skutečně spotřebovaného času v účtovaném měsíci.

5.

Vstupné na aktivity mimo zařízení (kino, výstava, atd.) si hradí klient sám, pokud se jich chce
účastnit.

6.

Vstupné na aktivity v zařízení, které poskytuje jiná osoba (organizace) si hradí klient sám,
pokud se jich chce účastnit.
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