Sazebník úhrad odlehčovacíslužby
sociálni slUžby městské části Praha 12, přispéVková organizace
ólbíamovlcKa703, ]42 o0 P,ala 4 lč 70882169

Úhrada za poskytování služby je stanovena V náVaznosti na ustanovení Vyhlášky
č, 505/2006 Sb,, ve znénípozdějšich předpisů, ktelou se provádějí některá ustanoveni Zákona
č, 108/2006 sb., o sociálních službách, Ve znění pozdě]ších přédpisú
zák|adní óinnostj
Pomoc přizvládání běžných úkonůpéčeo Vlastní osobu

1 pornoc a podpora

135, Kč/] hod

pi] podáVáníjid a a p ti

2

pomoc při ob ékánía sV ékáni Včetnéspeciá ních poínůcek

135

3

pomoc př pi'esL]nU na Lůžkonebo Vozik

135 - Kói,l hod

4

pornoc př prostorové orientac samostatnem pohybu Ve Vn třn]m Vněiširn prostoru

135, Kč/1 hod

Kč/] hod

pomoc při osobnl hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pi

1

pornoc

2

pomoc př Zák adni péčo

3

pomoc při použ ti WC

T35. Kč/1 hod

úkonech osobn] hygieny
V

,]35 Kč/1 hod

asy a nehty

135

Kč/] hod

Poslrytnutí stravy nebo pomoc přizajištěni str8vy
Rac]oná ni (D3)

1 za]štěni stravy piiměřené době poskytovánislužby a

odpovída]ici Věku zásadárn rac onálni Výž]Vy a potřebám d]etniho
strávování

Šetřici (D2)

D abetická (D9)

,]35, Kčl] hod

2, pomoc př připravě stravy pi;měřené době poskytovánís užby

cena za jednotlivá jídla
Dieta

snidané svačina oběd

88 , Kč/1 den
195 Kč/T den
205 Kč/1 den
,]

odpoiední
svačina

Rá. oná ní iD3]

33,00 Kč

22 oo Kč

6T 00 Kč

24 00 Kč

48 00 Kč

188 00 Kč

Šetřici(D2)

32,00 Kč

23 00 Kč

64,00 Kó

24 aa Kč

50 00 Kó

195,00 Kč

Dlabet]cká íD9]

35 00 Kó

26,00 Kč

66 00 Kó

27 aa Kč

5].00 Kč

205 00 Kč

1

Poskytnutí ubytování

1

Lrbytováni v 1lůžkovérnpoko] + úk ]d prani a dlobné opravy ožniho a osobniho
píád a Žeh eni

250,- Kčlden

2

ubytováni Ve 2]ůžkovénrpoko]] + úk d praní a drobné opravy Ložniho a osobního
prád a. žehleni

230

ubytování V 5 ůžkovémpoko] + úk ]c], praní a drobné opravy ožniho a osobniho

200,- Kč/den

3

píádLa žeh eni

Kč/den

zprostředkovánl kontaktu se společenským prostredlm

],doprovázeni k]ékařj na orgány Veřejné moc a nstitUce poskytu]icíVeie]né sLužby a
doprovázenizpět

135

2, pomoc při obnovení nebo upevnéníkontaktu s rodinoU a pomoc a podpora

135. Kč/1 hod

socioterapeutjcké činno§ti, jejichž poskytování Vede k rozvoji nebo udžení
osobních a sociálních schopností a dovednosti podporujicích sociá|ní
začleňování osob

,]35, Kč/1 hod,

při dalšich aktivitách podporujícíchsociální zač]eňovánío§ob

Kč/] ]r od

Pornoc pň uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstaíávání osobních záležitcstí
1

pomoc při komunikaciVedoUcí k Uplatňování práV a opláVněných zájrnů

135 - Kč/] hod

135.- Kč/1 hod

2, pomoc přiVyřizování běžných záležitostí

Výchovné, vzdélávací a aKivizačníčinnosti;
1

nácVik a upeVňoVání motor ckých, psychických a sociá nich schopnosti a
dovedností

,]35. Kč/1 hod
135 , Kč/] hod

2, podpola pri zajištění chodu domácnosti

Uživatelůmkteři nevyužiVa]í od]ehčovaci sIužbL] pobytovou íormou, tedy Včetně L]bytováni,
nábiZin,]e rnožnos1 využltí
Faku]taiivni č nnosti / č nnosti nabízené nad rámec zák adních čjnnoslí

75

Zapů]čeni ůžkovn ožnihopráda íLlčníků

Kč/1 den

SlUžba odlehčovací služby je reaLizována V pobytové nebo ambulantní (]en po přesně Vyrnezenou
oelT' ooou bel e * p,acovrlca o^j, 'o--ě

Uživatelúmodlehčovacích služeb je za úkon služby účtovánskutečně spotřebovaný čas na
realizaci úkonu po celých minutách.
Sazebník úhrad ]e
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