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CENÍK SLUŽEB ZA POBYT V DENNÍM STACIONÁŘI PnO SENIORY

Přílohq č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče podle § 97 zákona
č,1,o8/2006sb.

Stanovení úhrady za slr,ržby denního
stacionáře

vych,ázízeZákona g sociálnich službách t}8l2a06 - vyhláška
505/2006, §12

ZÁXUOtVÍ SLUŽBY

L

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc při oblékánía svlékánívčetně speciálních pomůcek
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

pomoc a podpora při podáváníjídla a pití

2

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobníhygieny
pomoc při použitíWC

3
poskytnutí stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování sIužby a gdBovídajíeí věku, zásadám

4

rlýchovné, vzdělávací a aktivizační čin nosti :

pracovně výchovná činnost
nácvik a upevňování motorických, psych ických a sociálních schopnostía dovedností

vytvoření podmínek pro zajištění při měřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

5 zprostřed ková n í kqnta ktu se spol ečenským prostŤed ím :

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších

6 sociálně terapeutické činnosti :
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo ud ržení osobních

7
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávně ných zájmů

Ěo: qzalzqgg
DlČ: cz43873499

Organizace je zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob
ur Čn dne 30, 10. 1996 pod číslem 817-0!-70517996
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VŠichni klienti denního stacionáře využívají v průběhu pobytu základní služby lbgd 4 a
6/ve formě kondiČního cvičení a trénování paměti - 1 hodina dopotedne, 1 hodina
odpoledne.

Úhrada za poskytovánl základruch sociálních služeb a úkonů činí 135 Kč za 1
hodinu skuteČně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud
Poskltování těchto úkonů, včetně času nezbytného kjejichlajištění, netrvá celou
hodinu, výše uhrady se poměrně krátí.
u klientů závislýchna pomoci druhó osoby, kteří potřebují péči v rozsahu
nepřevyšujícím 8O hodin měsíčně (tj. nejvíc 80 hodin), se rnaximální výše
úhrady za poskytnutou péči zrryšuje o 20 Kč/hod.
pokud klient poťebuje péči v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčněo
k navýšení úhrady nedojde.
pokud klient stacionáře vyažívá síejný druh sociátní služby - Denní
stacionář u jinóho poslrytovatele, hodiny poskytnutých sluŽeb se sčítají.
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CENÍK STRAVOVÁNÍ:

Platnost ceníku od t.2.2O23

Schválila dne: 30. L2.2022
Arcidiecézní charita praha
Londýnská 44. l20 00 Preha 2
§tacionář pro scniory
Rcnoirora "7 hI4, l52 00 Pnrha 5
IČ: "13873.199 Tel.;25l 552 78}

caritas
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lvana otřísalová

snídaně 35 Kč
svaclna olední 25 Kč
oběd 105 Kč
svačina od lední 25 Kč
Vecere 45,- Rč

ředitelka Denního stacionáře


