Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
IČO: 708 509 17

CENÍK
RADOST, TÝDENNÍ STACIONÁŘ ZLÍN
platný od 1. 1. 2022
Úhrada za poskytování služby týdenní stacionář je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Úhrada za poskytnutí ubytování – ubytování zahrnuje základní vybavení pokoje, provozní náklady,
úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
Ubytování v jednolůžkovém, dvoulůžkovém nebo
třílůžkovém pokoji se společným sociálním
zařízením.

Jednolůžkový pokoj 167 Kč/ den
Dvoulůžkový pokoj 162 Kč/ den
Třílůžkový pokoj 144 Kč/ den

Úhrada za poskytnutí stravy – zajištění 3 hlavních jídel a 1 vedlejšího jídla od externího
dodavatele. Pitný režim je zajištěn během celého dne.
snídaně

41 Kč

oběd

75 Kč

odpolední svačina

11 Kč

večeře

43 Kč

V případě, že klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstane
částka ve výši alespoň 25 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se přiměřeně sníží. Podmínkou
snížení úhrady je, že klient řádně a včas doloží prokazatelným způsobem výši svých příjmů dle § 7
zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
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Úhrada za úkony péče – je stanovena měsíčně ve výši 75 % přiznaného příspěvku na péči.
Poskytované činnosti:
Pomoc s mytím během dne – rukou, obličeje,
s ranní hygienou, večerní hygienou, s péčí o
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí dutinu ústní, s péčí o nehty, česáním, mytím
podmínek pro osobní hygienu zahrnuje:
a úpravou vlasů, sprchováním, ošetřením
pokožky, pomoc při požití WC, výměně
inkontinentních pomůcek.
Pomoc při oblékání, svlékání, volbě oblečení,
obouvání, zouvání, úpravou vzhledu.
Podpora a pomoc při pohybu a orientaci ve
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vnitřních prostorách budovy stacionáře a
vlastní osobu zahrnuje:
vnějším prostředí. Pomoc s nalitím nápoje,
naporcováním
jídla,
naservírováním
jídla/nápoje, podáváním jídla a pití aj.
Pracovně výchovná činnost v rámci nácviku –
přípravy jídel, úklidu svého pokoje,
zahradních činností, ručních prací, výroby
dekorací, práci s přírodními materiály apod.
Rozvoj jemné a hrubé motoriky, prožitkové
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
činnosti (muzikoterapie, arteterapie, prvky
canisterapie apod.).
Rozvoj/ upevňování čtení, psaní, opakování
základních
znalostí,
osvěta
v oblasti
bezpečnosti práce a požární ochrany apod.
Zprostředkování informací o nabídce
kulturních, sportovních, společenských a
- zprostředkování kontaktu se společenským vzdělávacích akcích, zajištění doprovodu na
prostředím:
akce apod.
Podpora a pomoc při využívání restaurací,
kaváren, obchodů apod.
Podpora v běžných sociálních dovednostech
– nácvik péče o sebe, rozvoj komunikačních
dovedností. Nácvik využívání dopravy, nácvik
- sociálně terapeutické činnosti:
chování
a
komunikace
v
různých
společenských situacích, odstranění projevů
narušujících soužití jako je např. křik apod.
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-

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

Pomoc při prosazování vlastních potřeb a
zájmů, pomoc při podání a vyřizování
stížností, pomoc při vyřizování běžných
záležitostí, pomoc při použití finančních
prostředků, pomoc/podpora při sestavení a
hodnocení plánu péče a osobního cíle.

1. Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně.
2. Výše úhrady za poskytnutí ubytování je stanovena jako násobek ceny a počtu kalendářních
dnů mimo soboty a neděle v účtovaném měsíci.
3. Výše úhrady za poskytnutou stravu v kalendářním měsíci je stanovena jako násobek
jednotkové ceny a počtu klientem odebraných jídel v účtovaném měsíci.
4. V případě řádného odhlášení jídel v souladu s Domácím řádem není klientovi cena jídla
účtována. V opačném případě je jídlo účtováno jako odebrané.
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