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Ceník služeb Denního stacionáře Šimon
Kód

Název úkonu

Činnosti

Cena
Individuální
činnosti

Společné
činnosti

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
-

A1

Pomoc při
oblékání a
svlékání včetně
speciálních
pomůcek

-

A2

Pomoc při
přesunu na
lůžko nebo vozík
-

-

A3

Pomoc při
prostorové
orientaci,
samostatném
pohybu ve
vnitřním
prostoru

-

-

A4

Pomoc a
podpora při
podávání jídla a
pití

-

pomoc při oblékání, svlékání a
ukládání oděvů, nachystání oděvu,
přidržení oděvu při oblékání, zapínání
a rozepínání knoflíků a zipů, obouvání
a zavazování obuvi
90 Kč/hod.
úprava oblečení (zastrčení trička do
kalhot)
výměna prádla při znečištění např.
jídlem, polití čajem atd.
péče o brýle

-

fyzická pomoc pracovníka při
přesunu např. z vozidla a do vozidla,
z vozíku na postel, do polohovacího
vaku, na matraci a zpět
změna polohy - polohování ve vaku či
matraci, na posteli
bezpečné zajištění na vozíku (vesta,
pás, klín)

90 Kč/hod.

-

u nechodícího uživatele pomoc při
zdolávání schodů - pracovník
obsluhuje schodišťovou plošinu nebo
schodolez, doprovod uživatele po
místnostech
doprovod chodícího uživatele po
prostorách stacionáře:
- uživatel se drží pracovníka
v podpaží nebo za ruku
- pracovník uživatele doprovází a
pokyny směřuje uživatele, otevírá
a zavírá dveře

90 Kč/hod.

-

pomoc při jídle: úprava jídla dle
potřeb uživatele např. namazání
pečiva pomazánkou, nakrájení jídla na
kousky, mixování, ohřívání jídla.
Podávání jídla lžící do úst. Po jídle
90 Kč/hod.
pomoc s očištěním úst.
pomoc při pití: příprava nápoje, nalití
nápoje, donesení nápoje uživateli,
přidržení nápoje při pití, očistění úst,
odnesení hrnku zpět ke stolu

-
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B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
-

B1

Pomoc při
úkonech osobní
hygieny

-

B2

Pomoc při
použití WC

pomoc při běžné denní hygieně –
pomoc při mytí rukou a obličeje,
podání mýdla, ručníku, pomoc při
udržování celkové čistoty
pomoc při čištění zubů, nachystání
zubní pasty na zubní kartáček, ústní
vody
výměna pleny – příprava paravánů,
čisticí kosmetiky, podložky a čisté
pleny. Vysvlečení, očista pomocí
vlhčených ubrousků, výměna pleny,
oblékání a úprava oděvu, uklizení
místa na přebalení (odnesení
paravánů, podložky, vyhození pleny)

90 Kč/hod.

-

pomoc při svlékání a oblékání před a
po použití WC, přesun na WC, pomoc
při použití WC, výměna plenkových
kalhotek, vložek, pomoc s použitím
močové láhve, pomoc při očištění po
použití WC, speciální péče (ošetření
speciálním krémem, mytí rukou po
použití WC

90 Kč/hod.

-

C. Poskytnutí stravy – zajištění stravy dodavatelem

66 Kč/oběd

D. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Aktivizační program
- stimulace jednotlivých smyslů
- jednoduchá motorická cvičení
- polohování
- nácvik sebeobsluhy
Pracovní terapie
- keramická dílna
- košíkářská dílna
- textilní dílna
- výtvarná dílna
- vzdělávání - osvojování a rozšiřování
- již získaných znalostí
- nácvik činností spojených s vedením
- domácnosti
Program pro uživatele s poruchou autistického spektra
- vizualizace činnosti, struktura prostředí
- nácvik funkční komunikace
- zapojení do pracovní terapie
- nácvik sebeobsluhy

90 Kč/hod. 45 Kč/hod.
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Další aktivity
- masáže, rehabilitační cvičení
- senzorická místnost
- práce na PC
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-

vycházky
výlety
návštěva restaurace, kavárny, knihovny, obchodu, pošty atd.
návštěvy jiných zařízení

90 Kč/hod. 45 Kč/hod.

F. Sociálně terapeutické činnosti
-

individuální plánování
zpívání
nácvik divadla
nácvik správného chování v sociálním prostředí

90 Kč/hod. 45 Kč/hod.

G. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
-

setkávání s vedoucí nebo sociální pracovnicí
diskuze v rámci programů
pomoc při jednání s úřady, institucemi

90 Kč/hod. 45 Kč/hod.

H. Fakultativní činnosti

H1

Svozy

Pásmo 1 – (0 - 4 km)
Pásmo 2 – (5 - 7 km)
Pásmo 3 – (8 – 10 km)
Pásmo 4 – (11 – 15 km)
Pásmo 5 – (16 – 25 km)

16 Kč/jízda
28 Kč/jízda
40 Kč/jízda
60 Kč/jízda
70 Kč/jízda

Na jednu jízdu se započítává počet km od
stacionáře do místa bydliště uživatele.

H2

Jízda autem

-

výlety
doprava na akce

Celková částka se rozpočítá na počet
uživatelů účastnících se výletu/cesty.

9 Kč/km

Vstupné na veřejné akce, jízdné veřejné dopravy, jídlo a občerstvení apod. si uživatelé hradí sami.

Tento ceník je platný od 1. 3. 2018

