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Ceník základních úkonů služeb Denního stacionáře pro
seniory vymezených § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v
platném znění a ceník fakultativních služeb
1. skupina - Klient s nízkou mírou podpory
Průměrná cena činí 231,- Kč/den. V ceně je
zahrnuto (poskytované služby, oběd,
doprava tam a zpět, pitný režim, káva).
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu
Pomoc při oblékání a svlékání
Pomoc při přesunu na lůžko a vozík
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
v denním stacionáři
Podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při podávání jídla a pití

Jednotka výkonu
1 hodina
1 hodina
1 hodina

Cena za skutečnou
jednotku
26Kč
26Kč
26Kč

1 hodina
1 hodina

26Kč
26Kč

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny - Koupel
Pomoc při použití WC

Jednotka výkonu

Cena za skutečnou
jednotku
26Kč
26Kč

1 hodina
1 hodina

Jednotka výkonu

Cena za jednotku

1 oběd malý
1 oběd velký

35Kč
70Kč

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Jednotka výkonu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Čtení z knih či denního tisku, Oslavy narozenin klientů,
Duchovní služba, Společenské hry či stolní hry, Promítání
filmů či fotek, Trénink paměti, Kondiční cvičení

1 hodina

Cena za
skutečnou
jednotku
26Kč

Poskytnutí stravy
Zajištění stravy od dodavatele - Perla Opava
Zajištění stravy od dodavatele - Perla Opava

Tento dokument je majetkem Charity Opava
Vydání neoprávněným osobám jen s povolením vrcholového vedení.
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Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Vycházky do okolí, Návštěvy divadla, výstav, Návštěvy
společenských akcí (stavění Májky, vernisáže, besedy,
setkávání se známými osobnostmi), Přijímáni osobních
návštěv klientů, Mše svatá, Výlety po okolí, Mezigenerační
setkávání

Jednotka výkonu
1 hodina

Cena za skutečnou
jednotku
26Kč

Sociálně terapeutické činnosti
Sociálně terapeutické činnosti
Canisterapie – léčebné působení psa na člověka,
Muzikoterapie – léčba hudbou, Činnosti pro procvičování
jemné motoriky

Jednotka výkonu
1 hodina

Cena za jednotku
26Kč

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávaní osobních záležitostí
Základní sociální poradenství
Sociální poradenství – doprovod na úřady

Jednotka výkonu

Cena za jednotku

1 hodina
1 hodina

0 Kč
120Kč

Fakultativní služby (služby nad rámec základních činností)
Dovoz do stacionáře
z Opavy a příměstských částí
Odvoz ze stacionáře
po Opavě a do příměstských částí
Doprava do stacionáře mimo Opavu (zajišťujeme do vzdálenosti 7
km od Opavy)
Doprava ze stacionáře mimo Opavu (zajišťujeme do vzdálenosti 7
km od Opavy)
Dopomoc u přepravy

Paušální částka
20Kč
20Kč
25Kč
25Kč
10Kč

Platnost ceníku trvá do doby vydání nového ceníku

Tento dokument je majetkem Charity Opava
Vydání neoprávněným osobám jen s povolením vrcholového vedení.
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Ceník základních úkonů služeb Denního stacionáře pro
seniory vymezených § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v
platném znění a ceník fakultativních služeb
2. skupina – Klient se střední mírou
podpory
Průměrná cena činí 243,- Kč/den. V ceně je
zahrnuto (poskytované služby, oběd,
doprava tam a zpět, pitný režim, káva).
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu
Pomoc při oblékání a svlékání
Pomoc při přesunu na lůžko a vozík
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
v denním stacionáři
Podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při podávání jídla a pití

Jednotka výkonu
1 hodina
1 hodina
1 hodina

Cena za skutečnou
jednotku
28Kč
28Kč
28Kč

1 hodina
1 hodina

28Kč
28Kč

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny - Koupel
Pomoc při použití WC

Jednotka výkonu

Cena za skutečnou
jednotku
28Kč
28Kč

1 hodina
1 hodina

Jednotka výkonu

Cena za jednotku

1 oběd malý
1 oběd velký

35Kč
70Kč

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Jednotka výkonu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Čtení z knih či denního tisku, Oslavy narozenin klientů,
Duchovní služba, Společenské hry či stolní hry, Promítání

1 hodina

Cena za
skutečnou
jednotku
28Kč

Poskytnutí stravy
Zajištění stravy od dodavatele - Perla Opava
Zajištění stravy od dodavatele - Perla Opava

Tento dokument je majetkem Charity Opava
Vydání neoprávněným osobám jen s povolením vrcholového vedení.
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filmů či fotek, Trénink paměti, Kondiční cvičení

Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Vycházky do okolí, Návštěvy divadla, výstav, Návštěvy
společenských akcí (stavění Májky, vernisáže, besedy,
setkávání se známými osobnostmi), Přijímáni osobních
návštěv klientů, Mše svatá, Výlety po okolí, Mezigenerační
setkávání

Jednotka výkonu
1 hodina

Cena za skutečnou
jednotku
28Kč

Sociálně terapeutické činnosti
Sociálně terapeutické činnosti
Canisterapie – léčebné působení psa na člověka,
Muzikoterapie – léčba hudbou, Činnosti pro procvičování
jemné motoriky

Jednotka výkonu
1 hodina

Cena za jednotku
28Kč

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávaní osobních záležitostí
Základní sociální poradenství
Sociální poradenství – doprovod na úřady

Jednotka výkonu

Cena za jednotku

1 hodina
1 hodina

0Kč
120Kč

Fakultativní služby (služby nad rámec základních činností)
Dovoz do stacionáře
z Opavy a příměstských částí
Odvoz ze stacionáře
po Opavě a do příměstských částí
Doprava do stacionáře mimo Opavu (zajišťujeme do vzdálenosti 7
km od Opavy)
Doprava ze stacionáře mimo Opavu (zajišťujeme do vzdálenosti 7
km od Opavy)
Dopomoc u přepravy

Paušální částka
20Kč
20Kč
25Kč
25Kč
10Kč

Platnost ceníku trvá do doby vydání nového ceníku

Tento dokument je majetkem Charity Opava
Vydání neoprávněným osobám jen s povolením vrcholového vedení.
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Ceník základních úkonů služeb Denního stacionáře pro
seniory vymezených § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v
platném znění a ceník fakultativních služeb
3. skupina – Klient s vysokou mírou
podpory
Průměrná cena činí 255,- Kč/den. V ceně je
zahrnuto (poskytované služby, oběd,
doprava tam a zpět, pitný režim, káva).
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu
Pomoc při oblékání a svlékání
Pomoc při přesunu na lůžko a vozík
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
v denním stacionáři
Podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při podávání jídla a pití

Jednotka výkonu
1 hodina
1 hodina
1 hodina

Cena za skutečnou
jednotku
30Kč
30Kč
30Kč

1 hodina
1 hodina

30Kč
30Kč

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny - Koupel
Pomoc při použití WC

Jednotka výkonu

Cena za skutečnou
jednotku
30Kč
30Kč

1 hodina
1 hodina

Jednotka výkonu

Cena za jednotku

1 oběd malý
1 oběd velký

35Kč
70Kč

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Jednotka výkonu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Čtení z knih či denního tisku, Oslavy narozenin klientů,
Duchovní služba, Společenské hry či stolní hry, Promítání
filmů či fotek, Trénink paměti, Kondiční cvičení

1 hodina

Cena za
skutečnou
jednotku
30Kč

Poskytnutí stravy
Zajištění stravy od dodavatele - Perla Opava
Zajištění stravy od dodavatele - Perla Opava

Tento dokument je majetkem Charity Opava
Vydání neoprávněným osobám jen s povolením vrcholového vedení.
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Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Vycházky do okolí, Návštěvy divadla, výstav, Návštěvy
společenských akcí (stavění Májky, vernisáže, besedy,
setkávání se známými osobnostmi), Přijímáni osobních
návštěv klientů, Mše svatá, Výlety po okolí, Mezigenerační
setkávání

Jednotka výkonu
1 hodina

Cena za skutečnou
jednotku
30Kč

Sociálně terapeutické činnosti
Sociálně terapeutické činnosti
Canisterapie – léčebné působení psa na člověka,
Muzikoterapie – léčba hudbou, Činnosti pro procvičování
jemné motoriky

Jednotka výkonu
1 hodina

Cena za jednotku
30Kč

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávaní osobních záležitostí
Základní sociální poradenství
Sociální poradenství – doprovod na úřady

Jednotka výkonu

Cena za jednotku

1 hodina
1 hodina

0Kč
120Kč

Fakultativní služby (služby nad rámec základních činností)
Dovoz do stacionáře
z Opavy a příměstských částí
Odvoz ze stacionáře
po Opavě a do příměstských částí
Doprava do stacionáře mimo Opavu (zajišťujeme do vzdálenosti 7
km od Opavy)
Doprava ze stacionáře mimo Opavu (zajišťujeme do vzdálenosti 7
km od Opavy)
Dopomoc u přepravy

Paušální částka
20Kč
20Kč
25Kč
25Kč
10Kč

Platnost ceníku trvá do doby vydání nového ceníku
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