SAZEBNÍK ÚHRAD V DENNÍM STACIONÁŘI ZA POSKYTOVANÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., upravuje nově mj. maximální výši úhrad za sociální služby:
hodinová sazba je 120,- Kč.
Péče o každého uživatele je individuální a od toho se odvíjí účtování cen. Výsledná částka je
u každého uživatele individuální.
Výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denním stacionáři činí 50,- Kč za
hodinu.

Příklad účtování:
Uživatel potřebuje denně např.:
 ½ hodiny / 30 minut / ……………….25,- Kč
 1 hodina / 60 minut /…………………50,- Kč
 2 hodiny / 120 minut/ ……………….100,- Kč
za poskytované sociální služby.
Uživatel platí pouze za dny, kdy služby využívá / dle docházky /.

Rozsah poskytování sociální služby
Zákonný zástupce má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních
činností při poskytování sociální služby podle § 46 zákona o sociálních službách v denním
stacionáři a vyhlášky č. 505/2006 Sb. §12. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat
uživateli, tyto základní činnosti.
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují
v rozsahu těchto úkonů:
a)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,

1

c) poskytnutí stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního

uplatnění,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Ivana Pavlatová
ředitelka Dětského centra Semily

V Semilech 01. 01. 2012
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