Ceník platný od 1. 6. 2022
Pobytová odlehčovací služba Ledax Vysoké Mýto o.p.s.
Základní a fakultativní činnosti
Úhrada za ubytování (měsíční úhrada za ubytování = počet dní v daném měsíci krát úhrada v Kč/den).
Úhrada za ubytování

Úhrada
v Kč/den

Úhrada za lůžko

250,-

Popis
Do platby za bydlení je zahrnut:
úklid, praní, drobné opravy ložního a
osobního prádla a ošacení, žehlení
a další provozní náklady související
s ubytováním

Úhrada za stravování (měsíční úhrada za stravu = počet dní v daném měsíci krát stravovací jednotka).
Stravovací jednotka

Cena celkem

(platná i pro dietu)

(Kč/den)

Snídaně

35,-

Úhrada za stravování

Svačina

15,-

zahrnuje zajištění stravy

Oběd

84,-

Svačina

15,-

a potřebám dietního

Večeře

56,-

stravování v rozsahu pěti

Celkem

205,-

Popis

odpovídající věku,
zásadám racionální výživy

jídel denně

V případě odhlášení stravy je vratka za celý den 98,- Kč. Více informací podá sociální pracovník.
Ceník základních činností odlehčovacích služeb dle vyhl. 505/2006 Sb. (cena 135,- Kč za hodinu
se poměrně krátí, pokud zajištění úkonu netrvá celou hodinu).
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Cena
úkon/hodina

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

135 Kč/hod.

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
vnějším prostředí,
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,
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135 Kč/hod.

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 při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.

viz výše
135 Kč/hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na
zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce
poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení
zpět,

135 Kč/hod.

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
Sociálně terapeutické činnosti:
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
sociální začleňování osob.

135 Kč/hod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných
zájmů,

135 Kč/hod.

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností,

135 Kč/hod.

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

Fakultativní činnosti (o využití můžete požádat jakéhokoliv pracovníka odlehčovacích služeb).
Fakultativní činnost
Doprava na žádost klienta
služebním vozidlem
poskytovatele
Kopírování/tisk

Jednotka

Úhrada

1 km

12,- Kč

1 A4

2,- Kč

černobíle
Kopírování/tisk

1 A4

3,- Kč

barevně
Dohled nad užitím léků

úkon

18,- Kč
ceník k dispozici na místě /
vyvěšeno v domově

Kadeřnictví, pedikúra
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