Příloha č. 2

Nabídka odlehčovacích služeb DHP Bárka
Kód

Název úkonu

Kč/
hod

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
A1

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

100,-

A2

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

100,-

A3

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100,-

A4

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu a pobytu ve vnitřním
prostoru

100,-

Pomoc při osobní hygieně
B1a pomoc při úkonech osobní hygieny – koupel

100,-

B1b ranní nebo večerní toaleta

100,-

B2a pomoc při základní péči o nehty (ostříhání nehtů)

100,-

B2b pomoc při základní péči o vlasy

100,-

B3

pomoc při použití WC

100,-

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
C2

Pomoc při přípravě jídla a pití

100,-

D1

Doprovázení (např. k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby a jiné
navazující sociální služby)

100,-

D2

Pomoc při obnovení, nebo upevnění kontaktu s rodinou

100,-

Sociálně terapeutické činnosti
psychoterapeutická pomoc (návštěva psychoterapeutky)

0

E2

péče o spirituální potřeby (návštěva pastorační asistentky, kněze)

0

E3

podpora rodiny

0

E1

při obstarávání Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
osobních záležitostí

Kód

F1
F2

Název úkonu

Kč/
hod

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
(pomoc při vyřizování státních dávek, pozůstalostních důchodů, pomoc při
vyřizování úředních záležitostí)

100,-

pomoc při vyřizování běžných záležitostí (donáška léků, pošty…)

100,-

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
G1

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností (nácvik sebeobslužných činností, četba…)

100,-

G2

zaučení rodiny v péči o nemocného

100,-

H3

Zapůjčení kompenzačních pomůcek – dle platného ceníku

Úhrady za odlehčovací služby
Úhrady za služby jsou v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách.
Na pokrytí nákladů za službu je určen příspěvek na péči.
U odlehčovacích služeb (A – D, F - G) činí úhrada 100 Kč za hodinu, podle skutečně
spotřebovaného času. Do času výkonu je započítán čas nezbytný k jeho zajištění (příprava,
úklid,). Čas spotřebovaný na dopravu k uživateli je zaúčtován do celkového času délky trvání
poskytovaného úkonu.
Vyúčtování za provedenou službu za měsíc Vám přinese pověřený pracovník vždy na
začátku následujícího měsíce. Ve smluvenou dobu jej pracovníkovi v hotovosti
zaplatíte. Můžete platit i přes účet č.ú.108383744/0300 v.s.517 +osobní číslo klienta po
předchozí domluvě s vedoucí DHP.
E – sociálně terapeutické služby jsou zdarma.
H3 – zapůjčení kompenzačních pomůcek – dle platného ceníku – od 1.4.2014 je službou
ekonomickou s DPH 21%.

