
Domov pro seniory Sloupnice
příspěvková organizace

Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

Věstník č. 1 / 2021

CENÍK poskytovaných služeb

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SLOUPNICE

Platný od 1. ledna 2021

Základní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. § 44, o sociálních službách

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., je max. cena za ubytování 210/den, max. cena za stravu 170
Kč/den a 130 Kč za hodinu péče.

1. Ubytování
V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje, praní a žehlení osobního a ložního prádla,
užívání a úklid společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topení,
teplá a studená voda, elektrická energie)
Úhrada za ubytování a stravu se stanoví podle skutečných dnů v měsíci.

Dvoulůžkový pokoj 205,-Kč
Třílůžkový pokoj 185,- Kč

2. Stravování
Stravování je poskytováno v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a dvou
vedlejších jídel (svačin). Cena stravného zahrnuje hodnotu potravin a režijní náklady
spojené s přípravou jídla.

Strava racionální (normální) 165,- Kč/den

Strava diabetická 170,- Kč/den

Úhrada za ubytování a stravu se stanoví podle skutečných dnů v měsíci.

Dle § 75 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.., o sociálních službách hradí klient úhradu
za základní služby (ubytování a stravování) v rozsahu stanoveném smlouvou.

3. Úhrada za péči

Celková částka za péči se stanovuje dle skutečně spotřebovaného času nezbytného
k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění,
netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
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Do skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu se počítá každých
započatých 10 minut. Každý zaměstnanec má povinnost zaznamenávat skutečně
spotřebovaný čas
do evidenční tabulky úkonů, která je vedena u každého klienta, tabulka je součástí
dokumentace klienta.

Vyúčtování poskytnutých služeb „Konečné vyúčtování poskytovatelem služby“ je
provedeno v den ukončení služby se splatností ihned. Nástup i ukončení pobytu je
naplánováno na pracovní den.

Nastupující klient skládá zálohu na plánovaný pobyt - ubytování, stravu a zálohu
na předpokládanou péči. Pokud je plánovaný pobyt delší než 1 měsíc, záloha i vyúčtování
je vždy za kalendářní měsíc.

TAB. Úkony péče dle § 10 Vyhlášky 505/2006 Sb.

Poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 35

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. podpora a pomoc při podávání jídla a pití 130,- Kč/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/hod.
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč/hod.
4

.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
vnějším prostoru 130,- Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/hod.
3. pomoc při použití WC 130,- Kč/hod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1

.
doprovod k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány
veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující
sociální služby a doprovázení zpět 130,- Kč/hod.

2

. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
osob 130,- Kč/hod.

Sociálně terapeutické činnosti
1

. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob 130,- Kč/hod.
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Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1.
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných
zájmů 130,- Kč/hod.

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130,- Kč/hod.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1

.
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností 130,- Kč/hod.

2. podpora při zajištění chodu domácnosti 130,- Kč/hod.

4. Fakultativní úkony

Poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 77
(Dle Metodiky č. 38 – Poskytování fakultativních služeb klientům)
Popis fakultativní služby Cena
Dovoz a odvoz klienta do zdravotnického
zařízení v obci Sloupnice za použití
služebního vozidla.

50,- Kč
(poplatek)

Dovoz a odvoz klienta do zdravotnického
zařízení nebo do místa nutného uspokojení
jeho potřeb mimo obec Sloupnice za
použití služebního vozidla.
(dle metodiky č. 38 OS Sloupnice)

Cena přepravy mimo katastr města,
účtovaná dle ujetých km x 8 Kč/km.

Úkony péče na rámec poskytované
sociální služby a péče v případě znečištění
osoby, prostředí a okolí způsobené
klientem pod vlivem návykové látky,
zejména:

● očista, popř. koupel klienta,
● úklid pokoje – převléknutí ložního

prádla, úklid,
● úklid společných prostor,
● praní prádla zaměstnance, který

se znečistil v rámci péče o klienta.

(dle Věstníku č. 2 OS Sloupnice)

500,- Kč/hod.

Pořízení kopie z ošetřovatelské
dokumentace na žádost klienta nebo
osoby, kterou určí klient jako osobu

2,- Kč/1 strana
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oprávněnou nahlížet do jeho ošetř.
dokumentace.
Pronájem
Chodítko, toaletní křeslo
invalidní vozík
antidekubitní matrace aktivní

4,- Kč/den
8,- Kč/den

13,- Kč/den
Vlastní elektrospotřebič na pokoji
– nad rámec běžného vybavení
(rádio, TV, PC/notebook, varná konvice,
ventilátor, apod.)

50,- Kč/měsíc/ks

Pravidelné revize vlastních
elektrospotřebičů

Rádio, TV, PC/notebook, ventilátor (1x za
dva roky), varná konvice, (1x ročně) cca
52,- Kč/kus

Dohled nad užitím léků 20,- Kč/5 minut

Ve Sloupnici dne: 15. 2. 2021 RNDr. Dušan Raček, MBA
ředitel
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