Ceník týdenního stacionáře Petrklíč
Ceník základních a fakultativních služeb týdenního stacionáře Petrklíč vychází z ustanovení zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách a směrnice Rady Olomouckého kraje č. 2/2017 ze dne 2. 10. 2017.
Ceník platný od: 1. 7. 2020
Základní činnost

Stručný popis obsahu základní činnosti

Výše úhrady

a) poskytnutí ubytování
1. Ubytování.

Ubytování v jednolůžkovém, dvoulůžkovém Jednolůžkový pokoj
či třílůžkovém pokoji s vlastním sociálním
210 Kč/den.
zařízením, popř. s kuchyňským koutem.
Dvoulůžkový a třílůžkový
pokoj 190 Kč/den.

2. Úklid, praní a drobné opravy
ložního a osobního prádla
a ošacení, žehlení.

Zajištění úklidu, praní a drobných oprav
ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Zahrnuto v ceně ubytování.

b) poskytnutí stravy
1. Zajištění celodenní stravy
odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám
dietního stravování,
minimálně v rozsahu 3
hlavních jídel.
2. Ohřev vlastní stravy klienta.

Zajištění 3 hlavních jídel od externího
dodavatele.

Z toho
Cena
celkem
Kč

Suroviny
Kč

Režie
Kč

Snídaně

30

15

15

Oběd

75

40

35

Večeře

65

32

33

Ohřev vlastní stravy na elektrickém vařiči.

24 Kč/ 1 jídlo

Ohřev vlastní stravy v mikrovlnné troubě.

11 Kč/ 1 jídlo

Po úhradě za ubytování a stravu musí zůstat alespoň 25% příjmu.
Následující činnosti jsou hrazeny ve výši 75% přiznaného příspěvku na péči.
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc při oblékání a svlékání Nácvik, podpora a pomoc při oblékání a obouvání.
včetně speciálních pomůcek.

Základní činnost

Stručný popis obsahu základní činnosti

2. Pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík.

Nácvik, podpora a pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík a zpět.

3. Pomoc a podpora při
podávání jídla a pití.

Nácvik, podpora a pomoc při přípravě ke stolování, donesení stravy
ke stolu, porcování stravy, pomoc při jídle, podání stravy, dodržování
pitného režimu, vaření kávy a čaje, pomoc při otevírání lahví s nápoji,
apod.

4. Pomoc při prostorové
orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním i vnějším
prostoru.

Kontrola bezpečnosti prostředí, podpora a pomoc při pohybu a orientaci
ve vnitřních prostorách budovy a vnějším prostoru.

d) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní
hygieny.

Nácvik, podpora a pomoc při hygieně např. mytí rukou, výměna
hygienických potřeb a inkontinenčních pomůcek aj.

2. Pomoc při základní péči
o vlasy a nehty.

Podpora a pomoc při mytí vlasů, foukání, česání. Podpora a pomoc
při stříhání nehtů.

3. Pomoc při použití WC.

Pomoc a podpora při použití WC.

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. Pracovně výchovná činnost.

Nácvik - vaření a pečení, obkreslování dle šablony, úklid své bytové
jednotky, zahradní činnosti, práce s látkou, papírem, ruční práce, stříhání
a vystřihování, textilní a papírové koláže, výroba dekoračních předmětů
z různých materiálů, výtvarné techniky, lepení aj.

2. Pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním
prostředním.

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb (např. pošta,
banka, úřady, kadeřník, restaurace, kavárna), návštěva rodiny a přátel aj.

3. Nácvik a upevňování
motorických, psychických
a sociálních schopností
a dovedností.

Mezilidské vztahy a spolupráce, zvládání konfliktů, sebeobsluha, práce
na PC a tabletu, besedy, didaktické hry, rozvoj komunikačních
dovedností, sportovní aktivity aj.

4. Vytvoření podmínek
pro zajišťování přiměřeného
vzdělávání nebo pracovního
uplatnění.

Trivium, osvěta v oblasti nouzových a havarijních situací, v oblasti
sexuality, v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, v oblasti zdraví
a výživy a v oblasti předcházení násilí a zneužívání. Navštěvování školy
a možnost pracovního uplatnění aj.

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Pomoc při obnovení nebo
Zprostředkování informací a účast na kulturních, sportovních,
upevňení kontaktu s rodinou
společenských a vzdělávacích akcích (včetně doprovodu, podpoře
a pomoc a podpora při dalších při orientaci v neznámém prostředí aj.).
aktivitách podporujících
sociální začleňování osob.

Základní činnost

Stručný popis obsahu základní činnosti

g) sociálně terapeutické činnosti
1. Socioterapeutické činnosti,
jejichž poskytování vede
k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních
schopností a dovedností
podporující začleňování osob.

Taneční skupina Domino, divadelní skupina Divadlo My, hudební
aktivity (hra na hudební nástroje, rytmizace, poslech živé hudby aj.),
výtvarné aktivity (techniky s prvky arteterapie, kresba, malba, práce
s netradičními materiály aj.), bazální stimulace a terapie (perličková
koupel, aromaterapie, muzikoterapeutické a dramaterapeutické techniky,
masáž zklidňující, masáž povzbuzující), další sociálně terapeutické
aktivity (pobyt na terase, na zahradě, pobyt v relaxační místnosti) aj.

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

Prosazování vlastních zájmů a potřeb, řešení konfliktů a mezilidských
vztahů, výběr stravy, podpora při použití finančních prostředků,
vyřizování osobních záležitostí aj.
Podávání a vyřizování stížností, podpora při
sestavení a hodnocení Projektu osobního
rozvoje klienta, Analýzy rizikových situací,
práva a povinnosti klienta v Klíči, vnitřní
pravidla služby.

Zdarma

Fakultativní činnosti při poskytování služby týdenní stacionář Petrklíč
Popis činnosti

Úhrada

Přeprava služebním motorovým
vozidlem aj. dle aktuální nabídky
jsou poskytovány v rozsahu
sjednaném v „Projektu osobního
rozvoje klienta“ za smluvní ceny
vycházející z nákladů na jejich
realizaci.

VW Transporter.

10 Kč/km

VW Crafter.

14 Kč/km

Přípravy vlastní stravy klienta.

Příprava vlastní stravy na elektrickém vařiči.

59 Kč/1 jídlo

Příprava vlastní stravy v mikrovlnné troubě.

32 Kč/1 jídlo

ŠKODA Octavia Combi.
Hodinová sazba řidiče.

Saunování

Využití sauny.

Hydroterapie

Využití hydromasážní vany.

8 Kč/km
168 Kč/hod

69 Kč/1 úkon (20 minut)
242 Kč /1 úkon (20 minut)
nad stanovený rámec

Výše úhrady za poskytnutou činnost dle bodu a) 1. je stanovena jako násobek ceny a počtu pracovních dní
v účtovaném měsíci.
V případě řádného odhlášení stravy v souladu s ustanoveními Pravidel služby týdenní stacionář Petrklíč klientovi
není účtována surovinová hodnota neodebrané stravy.
Výše úhrady za fakultativní činnost „Přeprava služebním motorovým vozidlem“ je násobkem jednotkové ceny
a skutečně ujetých km v účtovaném měsíci. Hodinová sazba řidiče bude účtována v případě, kdy vozidlo bude
řídit zaměstnanec provozního úseku.
Výpočet úhrady za fakultativní činnost „Saunování“ je dán počtem úkonů v účtovaném měsíci.

Pokud bude fakultativní činnost poskytnuta současně více klientům, cena se bude dělit rovnoměrně mezi všechny
klienty, kterým byla činnost poskytnuta.
Služba „Hydroterapie“ je považována za fakultativní činnost v případě, že se využívá nad rámec stanovený
počtem úkonů v účtovaném měsíci, tj. 1 úkon za týden.

