Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061
* fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz *

cn5k73h

Sazebník služeb poskytovaných v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o.
na CENTRU

Základní úkony služby

DENNÍCH SLUŽEB, Rooseveltova 88a, 779 00 Olomouc
Stručný popis obsahu
úkonu

Částka/jednotka

1) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
Pomoc při hygieně ve vaně či
sprše, vč. osušení, výměna
hygienických pomůcek.
Pomoc při mytí, česání,
1b) Pomoc při základní
vysušení vlasů a při zastřižení
péči o vlasy a nehty.
a zapilování nehtů.
Doprovod na WC, pomoc
s obléknutím a svléknutím,
1c) Pomoc při použití WC.
s přesunem a usednutím na
WC, očistou po toaletě.
1a) Pomoc při úkonech
osobní hygieny.

120,- Kč / hod.

120,- Kč / hod.

60,-Kč / hod.

2) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
Z toho

2a) Zajištění stravy –
oběd.

2b) Zajištění celodenní
stravy.

2c) Pomoc a podpora při
podávání jídla a pití.

Zajištěny z centrální kuchyně
Poskytovatele.

Zajištěno z centrální kuchyně
Poskytovatele. Celkem 168,Kč.
Pomoc s přímou konzumací
jídla, příprava a podání
nápoje, dodržování pitného
režimu.

Oběd

Cena
celkem

Suroviny

Režie

66,- Kč

37

29
Z toho

Cena
celkem

Suroviny

Režie

Snídaně

47,- Kč

31

16

Oběd

66,- Kč

37

29

Večeře

57,- Kč

35

22

60,-Kč / hod.

3) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
3a) Pomoc při komunikaci
vedoucí k uplatňování
práv a oprávněných
zájmů (vyplňování
žádostí, jednání
s úřady, lékaři, …).

Pomoc s vyplňováním
formulářů týkajících se dávek,
žádosti, jednání s úřady,
s lékaři, s vyřizováním
kompenzačních pomůcek, …

100,-Kč / hod.

4) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
4a) Nácvik a upevňování
motorických, psychických
a sociálních schopností
a dovedností.

4b) Podpora při získávání
návyků souvisejících se
zařazením do běžného
spol. prostředí včetně
využívání běžně
dostupných služeb a
informačních zdrojů.

Kognitivní funkce, pohybové
schopnosti, dovednosti,
sebeobslužné dovednosti,
zacházení s předměty denní
potřeby, se spotřebiči a
přístroji.
Podpora ve využívání běžně
dostupných služeb,
zprostředkování a podpora
volnočasových aktivit,
využívání informačních zdrojů.

5) Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
5a) Pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a
podpora při dalších
aktivitách podporujících
sociální začleňování
osob.

Aktivity prováděné mimo
prostory Centra, společné
akce na Centru, oslava
narozenin, doba strávená na
pobytu mimo dobu řízených
aktivit.

6) Sociálně terapeutické činnosti:
6a) Socioterapeutické
činnosti, jejichž
poskytování vede k
rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních
schopností a dovedností
podporujících sociální
začleňování osob.

Fakultativní služby
7) Dohled nad užitím
přinesených a
předchystaných léků či
měření tlaku.

Trénování paměti,
ergoterapie, arteterapie,
muzikoterapie, reminiscenční
terapie, Snoezelen terapie.

Stručný popis obsahu
úkonu
Dohled nad užitím
přinesených a
předchystaných léků,
orientační měření tlaku.

Skupinová forma
(částka/jednotka)

Individuální
forma
(částka/jednotka)

25,-Kč / hod.

90,-Kč / hod.

25,-Kč / hod.

90,-Kč / hod.

Skupinová forma
(částka/jednotka)

Individuální
forma
(částka/jednotka)

25,-Kč / hod.

90,-Kč / hod.

Skupinová forma
(částka/jednotka)

Individuální
forma
(částka/jednotka)

25,-Kč / hod.

90,-Kč / hod.

Částka/jednotka

3,-Kč / min.
(180,-Kč/hod.)

8) Pomoc při prostorové
orientaci a samostatném
pohybu ve vnitřním
prostředí.
9) Zajištění drobného
nákupu vč. svačin
(max. 5 položek).
10) Péče o nohy.

11) Doprava:
Pásmo 1., tj. do 3km
Pásmo 2., tj. do 6km
Pásmo 3., tj. do 8km
Pásmo 4., tj. do 30 km

Pomoc a podpora při
pohybu a orientaci ve
vnitřních prostorách
budovy.
Zajištění na základě
předešlé domluvy
s uživatelem a vybrané
hotovosti od uživatele.
Koupel nohou v Rochově
soli, odstranění staré kůže,
zastřihnutí nehtů,
závěrečné promazání.

Dovoz uživatele DO Centra
a Z Centra domů. Každý
uživatel má stanovené 30
min rozmezí, ve kterém
bude služba zajištěna.
Pásmo je stanovené dle
vzdálenosti od Centra.

3,-Kč / min.
(180,-Kč/hod.)

8,-Kč / úkon

4,-Kč / min.
(240,-Kč / hod.)
Sazba pro
denní pobyt
17,-Kč / 1 cesta

Sazba pro
hygienickou péči
23,-Kč / 1 cesta

20,-Kč / 1 cesta

39,-Kč / 1 cesta

26,-Kč / 1 cesta

53,-Kč / 1 cesta

7,-Kč / km

7,-Kč / km

Platnost sazebníku je od 1. 8. 2019, čímž se ruší platnost předešlého sazebníku platného od 1. 1. 2018.

*

Fakultativní služby jsou služby, které poskytovatel poskytuje nad rámec základních činností vyplývající ze
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť si uvědomuje jejich potřebu avšak s ohledem na
aktuální provozní, finanční a personální možnosti poskytovatele. Cena uvedených fakultativních služeb, byla
stanovena na základě provedené kalkulace skutečně vynaložených nákladů na danou službu.

V Olomouci

15.5.2019

PhDr. Karla Boháčková
ředitelka organizace

