Ceník Denního stacionáře Slunečnice
Platnost od 1. 1. 2021
VYHLÁŠKOVÉ ÚKONY
Poskytnutí stravy:*
pitný režim
10 Kč/návštěva
snídaně
20 Kč
svačina
20 Kč
zajištění oběda**
10 Kč
* stravu zajišťujeme přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování
* úkony stravy zahrnují objednání oběda, dovoz do DSS, servírování; popř. odnos a umytí
nádobí. Úkony naopak nezahrnují přímou práci s uživatelem (podávání stravy, připomínání
dodržování pitného režimu; popř. odnos a umytí nádobí, je-li tak sjednáno v individuálním
plánu) – tyto úkony se pak zpoplatňují dle aktuálního ceníku (120 Kč/hod, popř. 60
Kč/hod).
** obědy zprostředkováváme zpravidla u externích dodavatelů. Úkon nezahrnuje cenu
samotného oběda, tu uživatelé platí přímo dodavateli stravovacích služeb.
Pomoc se sebeobslužnými úkony
120 Kč/hod
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, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 pomoc při úkonech osobní hygieny
 pomoc při použití WC
Ostatní vyhláškové úkony
60 Kč/hod
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
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
sociálně terapeutické činnosti:
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socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
osob
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

FAKULTATIVNÍ ÚKONY (ÚKONY NAD RÁMEC VYHLÁŠKY):
Dovoz do DSS
3 Kč/km + 20 Kč/úkon (nástupní sazba)*
Odvoz z DSS
3 Kč/km + 20 Kč/úkon (nástupní sazba)*
Mimořádná doprava**
3 Kč/km + 20 Kč/úkon (nástupní sazba)*
*jedou-li v autě více než dva uživatelé, nástupní sazba se snižuje na polovinu, tedy na
10 Kč
* kilometry jsou stanoveny pomocí mapy.cz jako vzdálenost mezi místem poskytování
služby (Halenkov 191) a místem nástupu/výstupu uživatele krát 2 (přistavení auta) –
zaokrouhleno nahoru na celé kilometry
** u úkonu Mimořádná doprava se reálně ujeté kilometry dělí počtem osob uživatelů, kteří
úkon v danou chvíli využili – zaokrouhleno na celé kilometry dolů
** po domluvě lze využít i k mimořádnému dovozu vyúčtování do domácnosti uživatele či
obdobné jízdě bez přítomnosti uživatele (např. neodhlášený dovoz do DSS)
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