Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Zámecká 1266,
738 01 Frýdek-Místek
Centrum denních služeb Domovinka, J. Lady 1791, 738 01 Frýdek-Místek
VÝŠE ÚHRAD platná od 1. 4. 2019 – uživatel města Frýdku-Místku
(dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů)

__________________________________________________________________________
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
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 a podpora při podávání jídla a pití
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických psychických a sociálních schopností a dovedností
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského
prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
e) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Při určení výše úhrady za jmenované úkony (s výjimkou písm. b) bodu 1) se vychází ze
stupně závislosti na pomoci jiné osoby podle přiznaného příspěvku na péči.
Platba je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
uvedených úkonů (s výjimkou písm. b) bodu 1). Pokud poskytování těchto úkonů, včetně
času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí –
účtuje se každá započatá půlhodina.
Stupeň závislosti
Žádný
I. stupeň
II. stupeň
III. a IV. stupeň

Úhrada za 1 hodinu pobytu
15,- Kč/hodina
15,- Kč/hodina
22,- Kč/hodina
28,- Kč/hodina

Fakultativní úkony:
Svoz a odvoz uživatelů do centra denních služeb
Využití sprchy v centru denních služeb (bez
dohledu nebo pomoci jiné osoby)
Dohled nad užitím léků
Běžné nákupy a pochůzky
Praní a žehlení osobního prádla
Svoz prádla
Dovoz stravy v termojídlonosičích
Odvoz uživatele autem centra denních služeb tam a
zpět po Frýdku-Místku (pošta, lékař, banka, nákup)

20,- Kč/úkon
20,- Kč/úkon
5,- Kč/úkon
105,- Kč/hodina
60,- Kč/kg
20,- Kč/úkon
25,- Kč/úkon
120,- Kč/hodina

Oběd: 61,- Kč/porce
Cena oběda je stanovena dle platné smlouvy mezi dodavatelem obědů a Poskytovatelem
služby.

Převzal (dne, podpis):

1.4.2019 schválila ředitelka: Bc. Eliška Adamová

