Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování sociální služby v Centru denních služeb DOMOVINKA

CENÍK SLUŽEB CENTRA DENNÍCH SLUŽEB - DOMOVINKA k 1. 2. 2020
vydaný jako Interní směrnice v souladu s § 6 vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění
Základní sociální poradenství
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC (dopomoc na WC, hygiena po toaletě, při výměně inkontin. pomůcek)
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
oběd (včetně režie)
snídaně (včetně režie)
dopomoc při podávání stravy
dopomoc při podávání tekutin
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností - INDIVIDUÁLNÍ
činnosti (nácvik sebeobsluhy, trénink psaného projevu atp.)
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností - SKUPINOVÉ
aktivizační činnosti (kvízy, soutěže, vyrábění, vaření, pečení, skupinové cvičení atp.)
nácvik a upevňování motorických dovedností - REHABILITAČNÍ činnosti
(nácvik chůze s kompenzačními pomůckami, edukace o používání pomůcek,
udržování rozsahu pohybu)
nácvik a upevňování motorických dovedností - rehabilitační činnosti prováděné samostatně
klientem (např. jízda na Motomedu aj.)
podpora využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, podpora návyků
zamezujících sociálnímu vyloučení (doprovod na návazné služby, nácvik, posilování
společenských návyků a dovedností)
Sociálně terapeutické činnosti:
(canisterapie, výtvarná práce, logopedie, reminiscence)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
(zprostředkování návazných služeb, doprovod na společenské akce v budově i mimo ni,
upevnění kontaktu s rodinou)
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí
(telefonické jednání, zajištění pomůcek, pomoc s úředními záležitostmi)
Fakultativní činnosti
doprava do Domovinky a zpět v rámci Nového Města nad Metují
zajištění dopravy v rámci NMnM v souvislosti s úkonem zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, obstarávání osob. záležitostí:
jízda vozidlem Renault Kangoo
jízda vozidlem Chevrolet SPARK
jízda vozidlem Dacia Dokker
mzda řidiče, který zajistí dopravu
zajištění papírových hygienických ubrousků
monitoring při užití léků
kopírování textu
tisk fotografie
tisk fotografie

bezplatně
130,- Kč / hod.

73,- Kč / den
36,- Kč / den
130,- Kč / hod.
130,- Kč / hod.
130,- Kč / hod.
100,- Kč / hod.
130,- Kč / hod.

100,-Kč / hod.
130,- Kč / hod.

100,- Kč / hod.
130,- Kč / hod.

130,- Kč/hod.

20 Kč/úkon/osoba

5,40 Kč / km **
3,73 Kč / km **
4,25 Kč / km **
243,--Kč / hod. *
dle nákupní ceny
130,- Kč / hod.
1,- Kč / strana
6,- Kč / foto A4
2,- Kč / foto A6

Půjčování kompenzačních pomůcek:
Chodítko na kolečkách
Invalidní vozík
Chodící rám

1,- Kč / den
1,- Kč / den
1,- Kč / den

Návazné služby poskytované jinými subjekty
pedikúra - na objednávku
kadeřnictví - na objednávku

dle zakázky
dle zakázky

Pokud poskytování úkonů včetně času nezbytného na jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se přímo
úměrně krátí.
*Cena za dopravu odpovídá součtu položky za km a čas řidiče. Cena je rozpočítána poměrnou částí na všechny
přepravované klienty. Zajištění dopravy nenahrazuje běžně dostupnou veřejnou dopravu.
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