ÚHRADY VE SLUŽBĚ DENNÍ STACIONÁŘ
Směrnice ÚS č. 1/4 2020
Platnost: od 1.1.2020
Tato směrnice nahrazuje a ruší směrnici č. 1/4 2019

1. ÚHRADY ÚKONŮ PÉČE

A. běžné úkony
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

110,- Kč/
1 hod

B. hygiena
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při použití WC

D. výchova

110,- Kč/
1 hod

individuální činnosti
skupinové činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. pracovně výchovná činnost
110,- Kč/
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
30,- Kč/
dovedností
1 hod
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního
uplatnění
individuální činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
skupinové činnosti
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
110,- Kč/
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
30,- Kč/
1 hod
individuální činnosti
sociálně terapeutické činnosti
skupinové činnosti
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
110,- Kč/
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
30,- Kč/
začleňování osob
1 hod

F. terapie
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2. ÚHRADY OBĚDŮ

OBĚD
Suroviny
Náklady na režii

CELKEM
35,- Kč
28,- Kč

OBĚD – DIETA (bezlepková, bezlaktózová)
Suroviny
Náklady na režii





40,- Kč
28,- Kč

63,- Kč
CELKEM

68,- Kč

Výše úhrad je vyúčtována dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonů a souhrnem cen odebraných obědů či režie.
Stanovená výše úhrady je v souladu s ustanovením § 12, odst. 2, vyhl. 505/2006 Sb.
Zdrojem podkladů k vyúčtování poskytnuté služby je evidence - Výkaz péče.

PhDr. Matěj Lipský, Ph.D.
ředitel CSS Tloskov
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