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CENÍK SLUŽEB SOCIÁLNÍ REHABILITACE DIAKONIE DUBÁ 02/2018
Popis úhrad za základní innosti
1/

POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ - zahrnuje náklady za topení, vodné-sto né, elekt inu a spole né hygienické a úklidové
prost edky + úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení (základní innosti jsou dle zákona
poskytovány bezplatn ; viz p íloha ceníku – seznam zákl. inností). Poplatek za ubytování též zahrnuje používání suši ky prádla
a innosti uvedené v bodu 5.

2/ POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
sou ástí je pomoc p i osobní hygien , pomoc p i základní pé i o vlasy a nehty, pomoc p i použití WC

Popis úhrad za nabídku fakultativních inností

cena

poplatek za 1den = 180 K
sí ní poplatek maximáln
do výše p ísp vku na pé i
cena za 1 m síc

3/ POPLATEK ZA VLASTNÍ TELEVIZI na pokoji (zohled uje zvýšené náklady na energie u používání vlastních spot ebi )

poplatek za 1m síc = 100 K

4/ POPLATEK ZA VLASTNÍ PO ÍTA na pokoji (v . notebook a tablet ) - zohled uje zvýšené náklady na energie

poplatek za 1m síc = 100 K

5/ Hospoda ení s finan ními prost edky – zdarma pro uživatele, kte í dobrovoln vstupují do této formy pomoci. Za poplatek pro
uživatele za azené do II. skupiny; tj. uživatelé, kte í mají soudem omezenou možnost nakládání s osobními financemi . Oproti
standartnímu hospoda ení je uživateli vedeno podrobné denní hospoda ení a p id lovány finance.
6/

7/

Ošet ovatelská rehabilitace v . využívání t locvi ny pro sport a rehabilitaci, ergoterapie – pasivní a aktivní rehabilitace mající za
cíl protažení a uvoln ní sval ke snížení svalového nap tí + cvi ení jemné motoriky; kinesiotaping (aplikace zdarma, tape do
1metru m sí
v cen balí ku, nad tento limit za cenu dle ceníku pro ve ejnost)
Procvi ování pam ti – speciální program vedený školeným lektorem má za úkol pomoci v rozvoji pam ti. Je dobrovolný a otev ený
všem zájemc m. Setkání se koná minimáln 2x m sí .

8/ Kurz pokro ilého používání PC – individuální i skupinový kurz k ovládání pokro ilých aplikací (Word, Excel, apod.)
Sou ástí je poskytnutí neomezeného p ipojení k internetu. Kurz je po ádán 1x týdn .
9/ Ergoterapie – je ur ena všem uživatel m. Napomáhá p i rozvoji jemné motoriky, kreativity a zru nosti a vytvo ené výrobky je
možné si ponechat. V rámci kroužku je možné pod vedením lektora pracovat s keramikou, látkami, papírem apod. (materiál je
poskytován bezplatn ).Probíhá min. 3x m sí .
10/ Používání venkovního bazénu – smí se používat p i dodržování p íslušné sm rnice (lze využívat i sezón )
11/ Výlety na kulturní akce – jedná se o návšt vy kin a divadel, apod.

0 K / 800 K

ZDARMA
200 K
300 K

0K
0K
Cena za dopravu soukr. vozidlem
(pom rná ást na osobu dle
vyú tovaného cestovného)
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Popis úhrad za p

ovné nadstandardních pom cek a vybavení

12/ Používání bezdrátového p ipojení k internetu + zap

cena za m síc

100 K
150 K
200 K
50 K
100 K
100 K

ení antény (wi-fi)

13/ Používání po íta e v u ebn v . p ipojení k internetu
14/ Zap

ení polohovací postele (max. na 3 kalendá ní m síce)

15/ Zap

ení chodítka (max. na 3 kalendá ní m síce)

16/ Zap

ení mechanického vozíku (max. na 3 kalendá ní m síce)

17/ Zap

ení jiné nespecifikované pom cky

V Dubé dne 7. 2. 2018

Za Diakonii Dubá z.s.

....................................................

Michal Exner, výkonný editel
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íloha – popis základních inností:
Sociální rehabilitace
(1) Základní innosti p i poskytování sociální rehabilitace se zajiš ují v rozsahu t chto úkon :
a) nácvik dovedností pro zvládání pé e o vlastní osobu, sob sta nosti a dalších inností vedoucích k sociálnímu za le ování:
1. nácvik obsluhy b žných za ízení a spot ebi ,
2. nácvik pé e o domácnost, nap íklad pé e o od vy, úklid, drobné údržbá ské práce, chod kuchyn , nakupování,
3. nácvik pé e o d ti nebo další leny domácnosti,
4. nácvik samostatného pohybu v etn orientace ve vnit ním i venkovním prostoru,
5. nácvik dovedností pot ebných k ú edním úkon m, nap íklad vlastnoru ního podpisu,
b) zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím:
1. doprovázení dosp lých do školy, školského za ízení, zam stnání, k léka i, na zájmové aktivity a doprovázení zp t,
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prost edky,
3. nácvik chování v r zných spole enských situacích,
4. nácvik b žných a alternativních zp sob komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c) výchovné, vzd lávací a aktiviza ní innosti: upev ování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d) pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilita ních a kompenza ních pom cek,
2. informa ní servis a zprost edkovávání služeb,
e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociáln rehabilita ních služeb:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociáln rehabilita ních služeb:
1. zajišt ní celodenní stravy odpovídající v ku, zásadám racionální výživy a pot ebám dietní stravy, minimáln v rozsahu 3 hlavních jídel,
2. pomoc p i podávání jídla a pití,
g) pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociáln rehabilita ních služeb:
1. pomoc p i úkonech osobní hygieny,
2. pomoc p i základní pé i o vlasy a nehty,
3. pomoc p i použití WC.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech sociáln rehabilita ních služeb iní
a) 200 K denn celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. e), v etn provozních náklad souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. f) bod 1
1. 160 K za celodenní stravu,
2. 75 K za ob d, v etn provozních náklad souvisejících s p ípravou stravy,
c) 120 K za hodinu, podle skute
spot ebovaného asu nezbytného k zajišt ní úkon , za úkony uvedené v odstavci 1 písm. g); pokud poskytování t chto
úkon , v etn asu nezbytného k jejich zajišt ní, netrvá celou hodinu, výše úhrady se pom rn krátí.

