
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování Odlehčovací služby v MSSS Oáza

Ceník služeb Odlehčovací služby platný od 1.7.2017 
vydaný jako interní směrnice v souladu s § 10 vyhl. Č. 505/2006 Sb., v platném znění

Nabídka základních činností Cena

Poskytnutí ubytování vč. úklidu, praní a žehlení prádla 190,-Kč /lůžko/ noc

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Zajištění stravy - 3 hlavní jídla denně 152,-Kč/den

z toho:   cena snídaně      (23,- Kč potraviny + 11,- Kč režie)                     34,- Kč 

              cena oběda         (55,- Kč nákup + 14,- Kč režie) 69,- Kč 

              cena večeře        (37 - Kč nákup + 12 - Kč režie) 49,- Kč 
Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 120,- Kč/hod.*

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek  120,- Kč/hod.*

pro osobní hygienu:

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 120,- Kč/hod.*

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pomoc a podpora při oblékání a svlékání vč. speciál. pomůcek

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve  

    vnitřním i vnějším prostoru
Monitoring na denní místnosti Odd. se zvýšenou péčí 40,-Kč/hod.*

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 120,- Kč/hod.*

Doprovod  na zájmové a volnočasové aktivity, doprovod na

instituce poskytující veřejné nebo soc. služby a doprovázení zpět

Pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinou, 

 při aktivitách podporujících sociální  začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti: 120,- Kč / hod.*

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, obstarávání 120,- Kč / hod.*

běžných záležitostí:

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv

 a oprávněných zájmů
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

Nácvik a upevňování motorických schopností a dovedností 120,- Kč / hod.*

        rehabilitace (nácvik chůze, udržování rozsahu pohybu atd.)

Nácvik a upevňování motorických schopností a dovedností 75,- Kč/ hod.*

       rehabilitační činnosti prováděné samostatně (Motomed)

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 75,- Kč/ hod.*

       schopností a dovedností  - aktivizační činnosti 
Podpora při zajištění chodu domácnosti 120,- Kč/hod.*



* Pokud poskytování takto označených úkonů včetně času nezbytného na jejich zajištění

netrvá celou hodinu, výše úhrady se přímo úměrně krátí. 

Nabídka fakultativních činností:

Drobný prodej materiálu, zajištění papírových hyg. ubrousků dle nákupní ceny 

kopírování 1,- Kč / strana textu A4

kopírování fotografie 6,- Kč / foto A4
kopírování fotografie 2,- Kč / foto A6

Půjčování kompenzačních pomůcek:

Polohovací postel (včetně postranic) zdarma

Hrazda + hrazdička zdarma

Pojízdný stolek zdarma

Antidekubitní nafukovací matrace + zdroj 60,- Kč / měs.

Chodítko na kolečkách 30,- Kč / měs.

Invalidní vozík 30,- Kč / měs.

Nástavec na WC zdarma

Toaletní křeslo 30,- Kč / měs.

Chodící rám 30,- Kč / měs.

Schodolez zdarma

Nabídka návazných služeb poskytovaných v zařízení  jinými subjekty

Pedikúra podle ceníku pedikérky
Kadeřnictví podle ceníku kadeřnice

V Novém Městě nad Metují dne 1.7.2017

Mgr. Jana Balcarová

ředitelka MSSS Oáza


