Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Prokopova 25, Plzeň 1, 301 00, IČ: 45331154
Název služby: Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro děti a mládež
Adresa: Kralovická 1562/35, 323 00 Plzeň 1 - Bolevec
Úhrady jsou stanoveny v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách.
Rozpis úhrad je schválený Správní radou Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy.
Platnost od 1. 6. 2019

ROZPIS ÚHRAD
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- slovní podpora či fyzická pomoc při oblékání, svlékání, přezouvání apod.
2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- slovní podpora či fyzická pomoc při změně polohy (vstávání, usedání,
přenos apod.)
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- slovní podpora nebo fyzická pomoc při pohybu, zdolávání schodů,
přesunu mezi místnostmi apod.
4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- slovní podpora či fyzická pomoc při servírování, krájení a příjmu stravy
a pití
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
- slovní podpora či fyzická pomoc při základní hygieně např. mytí rukou,
v případě potřeby i hygieny celého těla
2. Pomoc při použití WC
- slovní podpora či fyzická pomoc při použití WC, inkontinenčních či jiných
hygienických pomůcek
c) Poskytnutí stravy

1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. Pracovně výchovná činnost
- slovní podpora či fyzická pomoc v rámci individuálních a skupinových
aktivit
2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
- podpora komunikace, motorických schopností a dalších sociálních
dovedností
- skupinové i individuální aktivity dle nabídky

Cena
100,- Kč/hod.
100,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.

cena se řídí dle
platného
ceníku
dodavatele,
max. však 75Kč
za 1 oběd

100,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.
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3. Vytvoření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání nebo pracovního
uplatnění
- slovní či fyzická podpora při skupinových nebo individuálních
činnostech, vjemová stimulace apod.
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
- podpora v dodržování léčebného režimu
- slovní či fyzická podpora při skupinovém nebo individuálním využívání
činností zvyšující povědomí o právech a povinnostech
- podpora a pomoc při využívání dalších návazných služeb včetně
spolupráce s rodinou
f) Sociálně terapeutické činnosti
1. Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální
začleňování osob
- slovní podpora nebo fyzická pomoc během individuální či skupinové
aktivitě vedoucí k udržení či rozvoji schopností a dovedností klientů
g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- ústní či fyzická podpora
FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
a) Doprava klientů do stacionáře a zpět
(pozn.: cesta je počítána vždy stejně, a to jako nejkratší vzdálenost z domova do
stacionáře dle www.google.cz/maps)
b) Doprava služebním vozem na akce
c) další fakultativní služby dle aktuální nabídky (nabídka fakultativních služeb
bude zveřejněna v prostorách zařízení a na webových stránkách)
SLEVA PŘI PRAVIDELNÉM VYUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Využití sociální služby 18 a více dnů v kalendářním měsíci

100,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.
4,- Kč/km, min.
však 20 Kč za 1
cestu
8,- Kč/kilometr
až do výše
skutečných
nákladů
500,- Kč

1) Úhrada skupinových úkonů
V případě, že se pracovník věnuje klientovi individuálně při jednotlivých úkonech, je účtována
maximální částka stanovená poskytovatelem (viz tabulka). Pokud pracovník poskytuje asistenci
při jednotlivých úkonech více klientům současně (např. společný doprovod klientů na akci,
společné pracovní či další aktivity apod.), je částka úkonu stanovena na 25,- Kč/hod a klienta.
2) Minimální doba úkonu
Minimální doba účtovaného úkonu je 5 min.
3) Krácení doby úkonu
Pokud poskytování úkonů péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (účtovaný
čas se zaokrouhluje po 5 min. – např. pokud bude doba úkonu trvat 8 min., počítáme 10 min.).
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