
Příloha č. 4 Směrnice č. 6/2020

Úhrada za základní činnosti poskytované v Denním stacionáři je stanovena hodinovou sazbou:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu :

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu :

pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy:

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

pracovně výchovná činnost

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím :

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti :

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

začleňování 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí :

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

doprava do Denního stacionáře 

dohled nad užíváním léků (zajišťuje zdravotnický personál, v režimu mimo vyhlášku č. 505/2006 Sb.) *

úkon poskytovaný zdravotnickým personálem - aplikace inzulínu

diabetická strava normální strava

snídaně 31,- Kč 33,- Kč

přesnídávka 7,- Kč ---
oběd 75,- Kč 75,- Kč

svačina 14,- Kč 17,- Kč

Vysvětlivka: * před podpisem smlouvy o využívání služby požadujeme výpis ze zdravotní dokumentace uživatele a aktuální rozpis léků

Sazebník služeb schválen usnesením č. RMO 22/03/2020  ze dne 19. 2. 2020

Výše úhrady na hodinu je 130,- Kč. Je započítáván čas skutečně strávený činností s uživatelem v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění 

dané činnosti.

130,- Kč / hodina

ceny viz. níže

10,- Kč / km

20,- Kč / úkon

30,- Kč / úkon

Příklad účtování činnosti v denním stacionáři: úkon trvá 23 minut; bude započítán skutečný čas, tedy 130 Kč : 60 min. (hodina) x 23 minut = 50 Kč. Pokud je činnost 

poskytována více uživatelům, tento čas se dělí poměrnou částí mezi všechny zúčastněné.

Každý z uživatelů služby Denního stacionáře má možnost odebírat u nás stravu, kterou nabízíme v tomto rozsahu: 

Sazebník Denního stacionáře - SENIOR Otrokovice, p.o.

Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 12, odst. 1.a 2.

Fakultativní služby (úkony nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

s účinností od 1. 4. 2020

pomoc při úkonech osobní hygieny 


