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Sazebník poskytovaných služeb Denní stacionář
1. Obecná ustanovení
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“ a „Vyhláška“) je vydán Sazebník poskytovaných služeb v denním
stacionáři.
2. Zákonné činnosti poskytované za úhradu
Denní stacionář
Základní činnosti - úkony
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném 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,
c) Poskytnutí stravy:
1. 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
schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo
pracovního uplatnění,
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování
osob.
f) Sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob.
g) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při
obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných

Úhrada

130,- Kč/hodina*

130,- Kč/hodina*
65,- Kč za oběd**
160,-Kč za celodenní stravu

130,- Kč/hodina* individuální
výkon
32,50,- Kč/hodina* skupinový
výkon
130,- Kč/hodina* individuální
výkon
32,50,- Kč/hodina* skupinový
výkon
130,- Kč/hodina* individuální
výkon
32,50 Kč/hodina* skupinový
výkon
130,- Kč/hodina*
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zájmů.

Pokud není výkon poskytován individuálně, ale skupinově, je částka dělena průměrným počtem klientů,
kterým byl skupinový výkon poskytován. Údaj vychází ze statistiky kapacity služby, tedy 4 osob.
* Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše
úhrady se poměrně krátí na minuty. Výše úhrady se takto nekrátí u poskytnuté stravy dle bodu c)
**Oběd je zajišťován externím dodavatelem.
3. Fakultativní a další činnosti
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
- Dopravu autem mimo území města Benátky nad Jizerou

30,-Kč/úkon
9,-Kč/km

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.)
Platnost Sazebníku poskytovaných služeb v Domově pro seniory se datuje od 1. 9. 2021

Bc. Monika Megličová, DiS.

