Charita Příbram
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tel: 318 635 050, mail: info@charita-pribram.cz
IČO: 47072989, www.pribram.charita.cz

CENÍK ODLEHČOVACÍ SLUŽBY CHARITY PŘÍBRAM
Výše úhrady za poskytování odlehčovací služby je v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách v platném znění, vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zák. o
sociálních službách.
Cena poskytovaných služeb 130 Kč za 1 hodinu. Poskytované služby u klienta jsou
účtovány po minutě.
Doba odlehčovací služby se počítá od vstupu pečovatelky do bytu, domu. Od setkání na
smluveném místě, do odchodu pečovatelky z vlastního prostředí uživatele (od rozloučení se
s uživatelem).
Seznam poskytovaných úkonů
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití


pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek



pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru



pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

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 přiměřené době poskytování služeb a odpovídající věku, zásadám
racionálního výživy a potřebám dietního stravování


pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a
volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a
jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět


pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
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pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností


podpora při zajištění chodu domácnosti

Sociální služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti
poskytuje podle zák. č. 108/2006 Sb., § 75, odst. 2, písm. b) až e) bez úhrady:
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto
dětí,
b) účastníkům odboje,
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní
rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č.
47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace
podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný
výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě
méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů
před uplynutím 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru,
jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č.
87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených
prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1
zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb.,
anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací,
pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně,
pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před
uplynutím 12 měsíců,
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d)
starším 70 let.
Ceník je schválen ředitelem Charity Příbram a je platný od 1. 10. 2020. Změna o platnosti
ceníku bude nahlášena jeden měsíc dopředu.

V…………………………………….

dne …………………………

Podpis klienta
……………………………

Podpis ředitele
………………………..
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Podpis vedoucí pečovatelské služby
……………………………………..

