Dotek z.ú.
Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
+420 737 024 823 | socialni.dotek@seznam.cz | www.pecovatelstvidotek.cz

CENÍK ÚKONŮ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
stanovených vyhláškouč. 505/2006 Sb., v platném znění

platný od 1. 3. 2022
Poskytnutí ubytování
Ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a
ošacení, žehlení.

250 Kč/den

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování (snídaně, oběd, svačina, večeře, popř. 2.
večeře)

205 Kč/den

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135 Kč/hod.

Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek

135 Kč/hod.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
vnějším prostoru

135 Kč/hod.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135 Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny

135 Kč/hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

135 Kč/hod.

Pomoc při použití WC

135 Kč/hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující
sociální služby a doprovázení zpět.

135 Kč/hod.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

135 Kč/hod.
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Sociálně terapeutické činnosti
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
sociální začleňování osob.

135 Kč/hod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

135 Kč/hod.

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

135 Kč/hod.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností

135 Kč/hod.

Vyúčtování a úhrada za poskytnuté sociální služby Dotek z.ú.
Odlehčovací služba Dotek z.ú. používá pro evidenci poskytnutých služeb elektronický software firmy
Zajíc PS James Edition. Tento program umožňuje přesnou evidenci času potřebného k poskytnutí
úkonů u uživatelů služby pomocí čteček čárových kódů. V praxi vypadá evidence pomocí čteček
následovně:
•
•
•
•
•
•
•

•

Služby jsou uživateli poskytovány podle Smlouvy o poskytnutí sociální služby a podle
individuálního plánu uživatele po celý kalendářní měsíc.
Každý uživatel má u sebe vytištěné čárové kódy pro každý úkon, který je uvedený ve Smlouvě.
Každý pracovník v sociálních službách má u sebe čtečku čárových kódů, kterou načítá čárové
kódy u uživatele.
Při zahájení předem domluveného úkonu pracovník načte přes čárový kód začátek prováděného
úkonu a po jeho skončení načte ukončení tohoto úkonu.
Systém eviduje přesný čas, který pracovník stráví s klientem.
Na konci měsíce pak systém uvede celkový počet hodin, které strávili pracovníci při poskytování
úkonů uživateli, a to pro každý úkon zvlášť. Celková cena za poskytnuté služby bude
zaokrouhlena na celé koruny nahoru.
Na konci měsíce a při ukončení Smlouvy o poskytování sociální služby je při vyúčtování sečtena
veškerá péče, která byla uživateli poskytnuta. Uživatel je předem informován o tom, kolik činí
vyúčtování za jemu poskytnuté služby v daném měsíci a který den bude vybírána platba za
poskytnuté služby.
Uživatel má právo nahlížet do evidence týkající se vyúčtování za poskytnuté služby.

•

Příklad č. 1: Pracovník bude provádět pomoc při úkonech osobní hygieny. Začátek práce bude
na čtečce čárových kódů zaevidovaný v 8:27 hod a konec úkonu v 8:43 hod. Skutečný čas, který
pracovník u uživatele strávil, je 16 minut.

•

Příklad č. 2: Při měsíčním vyúčtování bude mít uživatel zaevidováno celkem 320 min pomoci při
úkonech osobní hygieny, což je 5 hod a 20 min. Cena za poskytnutou péči bude přesně 693,33
Kč. V měsíčním vyúčtování bude cena zaokrouhlena na 694 Kč.

