Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Sazebník úhrad úkonů Odlehčovací služby města Štětí
k 1. 1. 2017
Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby se
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Úhrada k 1. 1. 2017
bez příspěvku
na péči

I. Základní sociální poradenství
zdarma
II. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Kč 84,-/hod.
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru
III. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
IV. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a
odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování
1a. zajištění oběda

Kč 84,-/hod.

celodenní
strava
Kč 150,maximální
cena Kč 75,2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby Kč 84,-/hod.

I. st. závislosti

II. st. závislosti III. a IV. st.
závislosti

zdarma
zdarma
zdarma
Kč 84,-/hod. Kč 84,-/hod. Kč 84,-/hod.

Kč 84,-/hod. Kč 84,-/hod. Kč 84,-/hod.

celodenní
strava
Kč 150,maximální
cena Kč 75,Kč 84,-/hod.

celodenní
strava
Kč 150,maximální
cena Kč 75,Kč 84,-/hod.

celodenní
strava
Kč 150,maximální
cena Kč 75,Kč 84,-/hod.

V. Poskytnutí ubytování
1. ubytování
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a
ošacení, žehlení
VI. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kč 100,-/den Kč 100,-/den Kč 100,-/den Kč 100,-/den

1. doprovázení 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
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob
VII. Sociálně terapeutické činnosti
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob
VIII. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
IX. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností
2. podpora při zajištění chodu domácnosti

Kč 96,-/hod.

Kč 96,-/hod. Kč 96,-/hod. Kč 96,-/hod.

Kč 10,-/hod.

Kč 10,-/hod. Kč 18,-/hod. Kč 24,-/hod.

Kč 10,-/hod.

Kč 10,-/hod. Kč 18,-/hod. Kč 24,-/hod.

Kč 10,-/hod.

Kč 10,-/hod. Kč 18,-/hod. Kč 24,-/hod.

Kč 10,-/hod.

Kč 10,-/hod. Kč 18,-/hod. Kč 24,-/hod.

X. Nákupy, pochůzky (fakultativní úkon)
XI. Ubytování v bytě v DsCHB pro rodinné příslušníky
klientů využívající OS (fakultativní úkon)
XII. Ubytování v OS rodinného příslušníka klienta
využívajícího OS (fakultativní úkon)

Kč 14,-/úkon
Kč 150,/osoba/den
Kč 150,-/den

Kč 14,-/úkon
Kč 150,/osoba/den
Kč 150,-/den

Kč 14,-/úkon
Kč 150,/osoba/den
Kč 150,-/den

Kč 14,-/úkon
Kč 150,/osoba/den
Kč 150,-/den

Sazebník úhrad úkonů Odlehčovací služby města Štětí účinný od 1. 1. 2017 byl schválen Radou města Štětí dne 16. 11.
2016. Výše úhrady jednotlivých úkonů nepřesahuje maximální výše úhrady za poskytování odlehčovací služby stanovené
zákonem o sociálních službách č. 108/2007 Sb., resp. vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Ve Štětí 1. 12. 2016

Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí

