Jistoty Domova z.ú., sídlo: tř. Václava Klementa 35, 293 01 Mladá Boleslav

CENÍK - DENNÍ STACIONÁŘ
*Cena se poměrně krátí, a to včetně poskytnutí úkonů základních činností služby, dle
pravidelnosti užívání služby uzavřené ve Smlouvě o poskytování sociální služby.
Cena pravidelného čerpání služby
Cena za 2 hod.
Cena za 5 hod.
Cena celodenního čerpání služby 7.30 – 16.00

Cena / hod.
60,- Kč
150,- Kč
255,- Kč

Cena stravy poskytnutá poskytovatelem služby
Druh poskytnuté stravy
Dopolední svačina
Oběd ( smluvní dodavatel)
Odpolední svačina

Cena / á
15,- Kč
75,- Kč
15,- Kč

Základní činnosti při poskytování služby denního stacionáře
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY A JEJICH 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,
*Cena úkonů základních činností služby je v souladu zákona 108/2006
službách a vyhlášky 505/2006 Sb.,v platném znění.

MAX. CENA
120,- Kč / hod.

120,- Kč / hod.
75,- Kč/ oběd
120,- Kč / hod.

120,- Kč / hod
120,- Kč / hod
Sb., o sociálních

Platnost ceníku od 1.5.2015

Jistoty Domova,z.ú.
Kancelář: tř.V.Klementa 35, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 03058166

Telefon: +420 728 985 457
E-mail: jistotydomova@seznam.cz
Web: www.jistotydomova.cz

