SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH  SLUŽEB

V rámci odlehčovacích služeb provádíme tyto úkony:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
	pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání 
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
	pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
	pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
	poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
	zajištění stravy 

pomoc při přípravě stravy
	zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

	doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volno časové aktivity a jiné sociální služby, instituce a doprovázení zpět

pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob
	pomoc při uplatňování práv

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – canisterapie, trénování paměti …

Uživatel za uvedenou službu  platí:
	1 – 10 hod. měsíčně    						100,- Kč/hod.

11 – 22 hod. měsíčně          					  85,- Kč/hod.
nad 22 hod měsíčně						  80,- Kč/hod.
nad 90 hod. měsíčně						  70,- Kč/hod.
nad 120 hod.měsíčně 						  60,- Kč/hod.
so, ne – příplatek          						  20,- Kč/hod.
svátek							           100,- Kč/ hod.
odlehčovací služby v našich prostorách    			  	  40,- Kč/hod.
	zajištění, zapůjčení kompenzační pomůcky
polohovací postel							  20,- Kč/ den
mechanický vozík 							    5,- Kč/ den
aktivizační činnosti 					      50,- Kč/ jednotku
pobyt v Centru denních služeb – Pohoda 				250,- Kč/ den

Můžeme zajistit nadstandardní služby 
rehabilitaci 								 100,- Kč/hod.
drobné ošetřovatelské úkony (převaz rány,cévkování, apod.)	   50,- Kč
doprava, cestovné						   řešíme individuálně

Doplňující informace:
účtujeme nejméně 1 hod. péče, ale přesahuje-li poskytovaná péče hodinu, u další hodiny výše úhrady se  krátí podle skutečně odvedené péče
je nutné brát v úvahu i cestu pracovníka v sociálních službách
podle místa poskytování péče požadujeme příspěvek na dopravu domluvou
v závislosti na míře postižení a sociální situaci klienta se uvedené ceny mohou lišit
	zprostředkování a provedení speciálních mimořádných úkonů a služeb – cena dohodou


