
Sazebník poskytovaných služeb – Odlehčovací služby
Platnost od 1.3.2023

Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
Sazba pří více než 80 hod. péče/měsíc:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 135,-- Kč/hod.
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

       b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 135,-- Kč/hod.
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC,

       c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 Městské  centrum  komplexní  péče  zajišťuje  poskytnutí  stravy,  zajištění  celodenní  stravy

odpovídající  věku,  zásadám  racionální  výživy  a  potřebám  dietního  stravování,  minimálně  v
rozsahu 3 hlavních jídel. 

 Ceny stravy jsou nastaveny v souladu  s  §  10,  vyhlášky č.  505/2006 Sb.,  kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.).

 Strava  je  odebírána  na  základě  výběru  a  objednávky klientů  primárně  od  zařízení  Domov U
Anežky,  poskytovatel  sociálních  služeb,  které  zajišťuje  celodenní  stravu. Strava  je  podávána
v našem zařízení. 

Cena racionální a šetřící stravy (snídaně, pol. oběd, svačina, večeře): 205,-- Kč/den
Cena diabetické stravy (snídaně, pol. oběd, svačina, večeře, druhá večeře):            205,-- Kč/den
 Umožňujeme a zajišťujeme pro klienty i objednání oběda od jiných dodavatelů
 Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby, 135,-- Kč/hod.

       d) poskytnutí ubytování 280,-- Kč/den
 výše úhrady za základní ubytování a provozní náklady spojené s ubytováním:  
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

      e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 135,--Kč/hod.
 doprovázení  do  školy,  školského zařízení,  k lékaři,  a  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

podporujících sociální začleňování osob,

       f) sociálně terapeutické činnosti 135,-- Kč/hod.
 sociálně terapeutické 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 135,-- Kč/hod.
a při obstarávání osobních záležitostí

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

      h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 135,-- Kč/hod.
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 podpora při zajištění chodu domácnosti



Úhrada za zajištění výše uvedených úkonů v     bdě a), b), c) e)- h):  
 Maximální výše úhrady dle § 10 vyhlášky 505/2006 Sb., za poskytování odlehčovacích služeb činí: 

135,-- Kč/h podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu.
 Úhrada za péči může být hrazena z příspěvku na péči, který klient pobírá.
 Pokud poskytování služby včetně času nezbytného k zajištění úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady

se poměrně krátí.

Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
Sazba pří méně než 80 hod. péče/měsíc:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 155,-- Kč/hod.
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

       b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 155,-- Kč/hod.
 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 pomoc při použití WC,

       c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 Městské  centrum  komplexní  péče  zajišťuje  poskytnutí  stravy,  zajištění  celodenní  stravy

odpovídající  věku,  zásadám  racionální  výživy  a  potřebám  dietního  stravování,  minimálně  v
rozsahu 3 hlavních jídel. 

 Ceny stravy jsou nastaveny v souladu  s  §  10,  vyhlášky č.  505/2006 Sb.,  kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.).

 Strava  je  odebírána  na  základě  výběru  a  objednávky klientů  primárně  od  zařízení  Domov U
Anežky,  poskytovatel  sociálních  služeb,  které  zajišťuje  celodenní  stravu. Strava  je  podávána
v našem zařízení. 

Cena racionální a šetřící stravy (snídaně, pol. oběd, svačina, večeře): 205,-- Kč/den
Cena diabetické stravy (snídaně, pol. oběd, svačina, večeře, druhá večeře):            205,-- Kč/den
 Umožňujeme a zajišťujeme pro klienty i objednání oběda od jiných dodavatelů
 Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby, 155,-- Kč/hod.

       d) poskytnutí ubytování 280,-- Kč/den
 výše úhrady za základní ubytování a provozní náklady spojené s ubytováním:  
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

      e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 155,--Kč/hod.
 doprovázení  do  školy,  školského zařízení,  k lékaři,  a  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

podporujících sociální začleňování osob,

       f) sociálně terapeutické činnosti 155,-- Kč/hod.
 sociálně terapeutické 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 155,-- Kč/hod.
a při obstarávání osobních záležitostí

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



      h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 155,-- Kč/hod.
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 podpora při zajištění chodu domácnosti

Úhrada za zajištění výše uvedených úkonů v     bdě a), b), c) e)- h):  
 Maximální výše úhrady dle § 10 vyhlášky 505/2006 Sb., za poskytování odlehčovacích služeb činí: 

155,-- Kč/h podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu.
 Úhrada za péči může být hrazena z příspěvku na péči, který klient pobírá.
 Pokud poskytování služby včetně času nezbytného k zajištění úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady

se poměrně krátí.

Zdravotní péče
 Poskytují zdravotní sestry dle ordinace lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Fakultativní činnosti     

 Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány klientům další činnosti, tedy
činnosti a služby nad rámec základních činností zákona o sociálních službách.

 V souladu s § 77, zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) je úhrada za fakultativní  činnosti
stanovena v plné výši nákladů na tyto služby.

Konkrétně nabízíme zejména:

 Dopravu autem na území města Benátky nad Jizerou 30,-- Kč/úkon
 Kadeřnické služby 200,- Kč/hod.

Externí služby
Externí služby jsou služby, které nezajišťuje či neprovozuje Městské centrum, a výše úhrady se řídí
přímo poskytovatelem těchto služeb. Městské centrum může zprostředkovat kontakt na tyto služby
(např. pedikérka, taxi služba apod.).


