CHARITA SLAVIČÍN
Komenského 115, 763 21 Slavičín
Tel: 571 112 200 mobil: 739 344 107
E-mail: info@slavicin.charita.cz
web: www.slavicin.charita.cz
IČO: 70435618

Ceník služeb Denního centra Maják platný od 1.3.2018
Na základě § 12 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., upravuje Charita Slavičín
výši úhrad za úkony Denního Centra Maják Slavičín s platností od 1.3.2018

Základní činnosti služeb Denního centra Maják

Úhrada

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

80,-Kč/hod

80,-Kč/hod

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného
společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních
zdrojů
80,-Kč/hod
Individuální
Skupinová
Samostatná

45,-/ hod

30,-/hod

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

80,-Kč/hod

e) sociálně terapeutické činnosti
1. socioterapeutické činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
osob
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:

80,-Kč/hod

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

80,-Kč/hod
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Činnosti nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb
Přeprava uživatele automobilem provozovaným poskytovatelem

8,-Kč/ km

Výše úhrady za pobyt v Denním Centru Maják Slavičín je vypočten dle odvedených úkonů.
Každý úkon je počítán minutově.
Schválil: Statutární zástupce Charity Slavičín – ředitelka Mgr.Tománková Milena, DiS.
Ceník je přílohou číslo 1. Smlouvy o poskytování služeb Denního centra Maják Slavičín

Uživatel potvrzuje, že byl srozumitelně seznámen s ceníkem služeb Denního centra Maják
Slavičín.

Předchozí ceníky pozbývají platnosti.
V ………………………………….. dne…………………

uživatel…………………………………….. Poskytovatel……………………………………...

