Ceník služeb pro denní stacionář v Chotovicích
platný od 1. ledna 2018
Vážení uživatelé,
podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. jsme povinni upravit výpočty
plateb v Denním stacionáři podle § 12 čl. 2) a :
„Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí:
130Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů...“
(jednotlivé úkony jsou popsány ve Vaší Smlouvě o pobytu v Denním stacionáři v odstavci I. Předmět
smlouvy – druh sociální služby.)
„Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.“

Skutečně spotřebovaný čas úkonů sledujeme individuálně s každým uživatelem po dobu jednoho
měsíce. Z tohoto sledování vypočítáme pro každého uživatele průměrný čas, ve kterém potřebuje
podporu nebo pomoc asistentů denního stacionáře. Podle náročnosti na péči jsme rozdělili úkony do
dvou sazeb:
Sazba 25 Kč/hod. je za úkony, které uživatel zvládá sám, pouze s dohledem asistenta (jde o
skupinovou podporu).
Sazba 70 Kč/hod. je za úkony, s kterými osobní asistent uživateli pomáhá, případně je vykonává
přímo asistent (jde o individuální podporu).
Míra potřebné podpory se u každého uživatele může měnit (podle zdravotního, psychického
stavu, nálady, věku, ...). Proto budeme minimálně jednou ročně provádět kontrolní sledování doby
potřebné k zajištění úkonů.
Pokud bude mít uživatel (opatrovník) dojem, že se změnila jeho situace a je třeba provést
kontrolní sledování dříve, může o to požádat vedoucí Denního stacionáře. Nové sledování času
nezbytného k zajištění úkonů bude provedeno.
Výše úhrady za stravu:
Dopolední svačina
10,- Kč
Oběd (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy)
63,- Kč
Pitný režim (po celý den je k dispozici minerální voda, šťáva, čaj, možnost vaření kávy, 10,- Kč
čaje…)
Výše úhrady za fakultativní činnosti:
Fakultativní činnosti jsou aktivity nad rámec základních činností, které se poskytují za úhradu
případných nákladů určených individuálně podle druhu činností.
Doprava z místa bydliště uživatele (smluvené místo) a zpět dle platného
aktuálního ceníku za km (Rozpočítáno na jednu přepravovanou osobu)
Výlety, exkurze, vstupné, kulturní akce – nad rámec běžné služby. Poskytují se za
úhradu skutečných nákladů těchto služeb, které jsou vždy předem stanoveny a
projednány s uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem.

1,75 Kč / km

Vedoucí denního stacionáře je povinna zpracovat vyúčtování za služby do 5. pracovního dne
následujícího měsíce.
Uživatel (zákonný zástupce) se zavazuje zaplatit úhradu podle měsíčního vyúčtování na účet
Oblastní charity Nové Hrady u Skutče číslo: 1323600339/0800, nebo v hotovosti vedoucí střediska a to
nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.
O změnách výše úhrady bude uživatel (zákonný zástupce) včas informován

