Ceník služeb
Odlehčovací služba Vila Vančurova o.p.s.
Cena za pobyt v Odlehčovací službě poskytované Vilou Vančurovou o.p.s. (dále jen
odlehčovací služba) se skládá z pěti následujících položek:
1. Ubytování
Dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. je stanovena
částka za ubytování ve výši 210,- Kč/den. Tato částka obsahuje zajištění úklidu a praní prádla.
2. Stravování
Dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. je stanovena
částka za stravování ve výši 170,- Kč/den.
Tato částka se skládá z následujících položek:
Položka

Potraviny

Režie

Celkem Kč

 Snídaně

16,- Kč

18,- Kč

34,- Kč

 Oběd

33,- Kč

42,- Kč

75,- Kč

 Svačina

8,- Kč

9,- Kč

17,- Kč

 Večeře

20,- Kč

24,- Kč

44,- Kč

93,- Kč

170,- Kč

(případně 2. večeře při dietní stravě)
77,- Kč

Částka pouze za oběd činí 75,- Kč v případě stravování rodinného příslušníka.

3. Poskytování péče
Poskytoval se zavazuje poskytnout klientovi odlehčovací služby následující úkony péče:
Úkon

Cena/Hodina



130,- Kč

pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o pomoc a podpora při podávání jídla a pití
o pomoc při oblékaní a svlékání včetně speciálních pomůcek
o pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

o pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším
prostředí
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pomoc při osobní hygieně

130,- Kč

o pomoc při úkonech osobní hygieny
o pomoc při základné péči o vlasy a nehty
o pomoc při použití WC


zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

130,- Kč

o doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné zprávy,
instituce a jiné navazující služby
o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob


sociálně terapeutické činnosti

130,- Kč

o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
osob


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

130,- Kč

o pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
o pomoc při vyřizování běžných záležitostí


výchovné, vzdělávání a aktivizační činnosti

130,- Kč

o nácvik a upevňování motorických schopností, psychických a sociálních schopností
a dovedností
o podpora při zajištění chodu domácnosti
Úhrada za poskytované služby je vyčíslena na základě skutečně spotřebovaného času
k zajištění péče o klienta.
Vzhledem k výši příspěvků na péči poskytovatel stanovuje následující horní hranice denních
úhrad:
Stupeň PNP
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň

Výše PNP
880,- Kč
4 400,- Kč
8 800,- Kč
13 200,- Kč

Výše denní úhrady max.
130,- Kč
140,- Kč
290,- Kč
430,- Kč

Ceník platný od 1. 8. 2016

Miroslav Glos
Ředitel Vila Vančurova o.p.s.
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