CENÍK ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA
platnost od 1. 1. 2020
Služby sociální péče – denní stacionář jsou poskytovány za úhradu dle § 46 odst. 2 písmena a), b), c), d), e), f), g) a
§ 71 odst. 2, zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.:
Základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Výše úhrady za poskytovanou službu dle § 12 vyhlášky 505/2006 Sb., odst. 1, písm. písm. a), b) a d) až g) a odst. 2,
písm. a) je stanovena na základě, potřebné míry podpory a pomoci v rámci poskytování základních činností sociální
služby přičemž částka nepřesáhne 130,- Kč/ hod.

Úhrady se řídí:
1. Počtem hodin poskytnuté podpory a pomoci
2. Zařazením uživatele do skupiny na základě potřebné míry podpory a pomoci
Rozdělení
dle skupiny
1.
2.
3.

1 hodina

¾ hodiny

½ hodiny

¼ hodiny

32,- Kč
44,- Kč
52,- Kč

24,- Kč
33,- Kč
39,- Kč

16,- Kč
22,- Kč
26,- Kč

8,- Kč
11,- Kč
13,- Kč

Rozdělení uživatelů do skupin na základě potřebné míry podpory a pomoci v rámci poskytování základních činností
sociální služby
1. Uživatel zvládá činnosti se slovní podporou, dohledem a částečnou fyzickou podporou
2. Uživatel zvládá činnosti se slovní podporou, dohledem a úplnou fyzickou podporou
3. Uživatel potřebuje celkovou podporu a pomoc ve všech oblastech základních činností
Zařazení do skupiny lze v průběhu služby měnit na základě aktuálních potřeb uživatele. Podnět ke změně pro zařazení
do skupiny může dát sám Uživatel, opatrovník nebo pracovník Denního stacionáře Domovinka.

ÚHRADA STRAVY
Výše úhrady za poskytovanou službu dle § 12 vyhlášky 505/2006 Sb., odst. 1, písm. c) a odst. 2, písm. b) se řídí cenami
smluvního dodavatele, přičemž částka nepřesáhne 75,- Kč

oběd
dovoz obědu

69,- Kč
5,- Kč

NABÍDKA AKTIVIT NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ
Aktivity podpořené dotací Města Bohumína.

V Bohumíně: 9. 12. 2019

Aktivita

Spoluúčast uživatele

Plavání
Jeskyňka

8,- Kč/hodina
10,- Kč/vstup
Ing. Petra Chalupová
ředitelka CSS Bohumín, p.o

