CENÍK SLUŽEB SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
platný od 1. ledna 2018
Základní činnosti sociálně terapeutické dílny v Chotovicích a v Hlinsku, které jsou
poskytovány
BEZ ÚHRADY
dle § 67 odst. 2 písm. a), c), d) a § 72 písm. l), zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění
1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností
a dovedností
2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím
s výjimkou základní činnosti poskytované dle § 67 odst. 2 písm. b), zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb.:
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování:
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby:
Výše úhrady za stravu:
Místo: dům sv. Josefa, Chotovice
Dopolední svačina
10,- Kč
Oběd (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy, odběr 63,- Kč
Vidlatá Seč)
Pitný režim (po celý den je k dispozici minerální voda, šťáva, čaj, možnost 10,- Kč
vaření kávy, čaje…)
Místo: Adámkova tř., Hlinsko
Dopolední svačina
10,- Kč
Oběd (odběr Domov seniorů Drachtinka)
80,- Kč
Pitný režim (po celý den je k dispozici minerální voda, šťáva, čaj, možnost 10,- Kč
vaření kávy, 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)

1,75 Kč / km

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.
Vedoucí sociálně terapeutických dílen, 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.

