Příloha č. 3

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 01. 01. 2017
Úhrada za
pobytový den
Ubytování, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a
ošacení, žehlení

170,00Kč/denně

Poskytnutí stravy – v rozsahu tří hlavních jídel a zajištění pitného

120,00Kč/denně

režimu

Základní činnosti

Popis činnosti

Sazba za nejmenší
jednotku

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně
Pomoc při zvládání
běžných úkonů péče
o vlastní osobu

speciálních pomůcek
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

25,00 Kč/15 min

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
Pomoc při osobní
hygieně nebo
poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
Poskytnutí stravy
nebo pomoc při
poskytnutí stravy

Zprostředkování
kontaktu se
společenským
prostředím

Pomoc při úkonem osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

25,00 Kč/15 min

Pomoc při použití WC
Pomoc při přípravě stravy přiměřené době
poskytování služby (svačinky)

25,00 Kč/15 min

Doprovázení do školy, školského zařízení,
k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a
volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci,
instituce poskytující veřejné služby a jiné
navazující sociální služby a doprovázení zpět
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporující sociální začleňování
osob

25,00 Kč/15 min
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Sociálně terapeutické
činnosti
Pomoc při
uplatňování práv,
oprávněných zájmů a
při obstarávání
osobních záležitostí
Výchovné,
vzdělávací a
aktivizační činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž
poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností
podporující sociální začleňování osob
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování
práv a oprávněných zájmů

25,00 Kč/15 min
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a
dovedností

Fakultativní činností

Přeprava sociálním
automobilem

25,00 Kč/15 min

25,00 Kč/15 min

Cena
v rámci města Karviné
(vyjma Karviná-Doly a
Karviná-Louky)
Karviná-Doly, Karviná-Louky a
přilehlé obce

35,00 Kč/1 jízda
13,00 Kč/km

Upozornění:
Základní a nejmenší jednotkou pro stanovení výše úhrady za úkon měřitelný časem je 15
minut. Časy úkonů, které mají stejnou sazbu se sčítají.
Fakultativní činnost nepatří mezi úkony základní péče a výše úhrady nevychází z § 10
vyhlášky 505/20065 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

