CENÍK ÚHRAD - odlehčovací služba
PLATNÝ OD 1.7.2018

Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby
Pobytová forma služby
uživatelé pobytové formy služby využívají
základní služby
a )pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek ….
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů,…
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
v průběhu celých 24 hodin, v závislosti na
intenzitě péče,
c) poskytnutí stravy:

d) poskytnutí ubytování,:
ubytování, vč. úklidu, praní a drobné opravy prádla,
žehlení

úhrada
9,- Kč / hodina
při průměrném čase poskytování uvedených
služeb cca 7 hodin denně a
průměrném 2.-3.stupni příspěvku na péči

65,-Kč / den

racionální …….…. 140,šetřící ………….….. 142,diabetická ……….... 150,šetřící/diabetická ….152,-

Kč / den
Kč/ den
Kč/ den
Kč/ den

160,- Kč/den

Měsíční úhrada je součtem výše úhrady za ubytování, stravu , úkony péče a násobkem
počtu dní v měsíci

Terénní forma služby
uživatelé terénní formy služby využívají
v domácnosti především základní služby
a )pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek ….
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

úhrada
90,-Kč / hodina

Úhrada je placena měsíčně podle skutečně poskytnutých hodin péče v domácnosti.
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Ambulantní forma služby

úhrada

uživatelé ambulantní formy služby využívají
základní služby
a )pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
ve formě denního programu.

10,-Kč / hodina

Úhrada za tyto úkony se počítá hodinově. První hodina se počítá od příchodu
uživatele, poté se započítává každá započatá hodina .
Někteří z uživatelů využívají také ostatní
základní služby:
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek ….
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů,…
za tyto služby se účtuje čas nezbytný k jejich
zajištění, minim. časovým úsekem je 5 minut.

120,- Kč/ hodina
10,- Kč/ 5 minut

Úhrada za čas strávený těmito úkony je připočítána k částce úhrady za hodiny
strávené při poskytování služby
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
(pokud není strava vlastní)

Snídaně 20,- Kč
oběd
50,- Kč
svačina 10,- Kč

Fakultativní služby k odlehčovací službě:
doprava vozidlem organizace město Semily:
doprava vozidlem organizace mimo město Semily – spádové obce

10,- Kč/ jedna cesta
20,- Kč/ jedna cesta

Služby půjčovna pro uživatele nepobytových služeb a obyvatele města Semily:
Zápůjčka invalidního vozíku
Zápůjčka zdravotní polohovací postele vč. matrace
Zápůjčka chodítka
Zápůjčka toaletního křesla (WC křeslo)

10,- Kč/den
10,- Kč/den
1,- Kč/den
5,- Kč/den

300,- Kč/měsíc
300,- Kč/měsíc
30,- Kč/měsíc
150,- Kč/měsíc

Ceník úhrad s účinností od 1.7.2018 vzala Rada města Semily na vědomí dne 21.5.2018 usn.čj.:
180521/RM/234.

Dne: 30.5.2018

Ing. Eva Štěpničková, Dis., ředitelka
Sociální služby Semily, příspěvková organizace
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