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Úhradník za službu
platný od 1. 1. 2017

Úhrada za základní činnost
Výše úhrady za poskytování sociálních služeb je přímo úměrná skutečnému času nezbytnému
k zajištění daného úkonu. Jestliže zajištění úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí.
Skutečný spotřebovaný čas úkonů je sledován individuálně u každého uživatele. Celkový čas
odebraný v jeden den se zaokrouhlí na celé 5 minuty. Čas se připočte k poslednímu
prováděnému úkonu.
1
Úkon

Výše úhrady

Činnosti v rámci úkonu

40,-Kč/hod

• pomoc při oblékání, svlékání, obouvání a
zouvání včetně speciálních pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
• pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním a
venkovním prostoru
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
(příprava jídla a jeho servírování,
podávání jídla přímo do úst, přidržování
nebo držení sklenice, hrnku, lahve při pití,
dohled nad užitím léků)

Pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu

40,-Kč/hod

• pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí
rukou, úst, obličeje, čištění zubů a zubních
protéz, sprchování, koupání, mytí a
vysoušení vlasů, česání vlasů)
• pomoc při použití WC (usednutí na WC,
očista po vykonání potřeby, použití
inkontinenčních a hygienických pomůcek)

Poskytnutí stravy

Cena dle
vybraného
dodavatele

• zajištění obědu od vybraného dodavatele

Pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o
vlastní osobu

Posláním Oblastní charity Havlíčkův Brod je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem
v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků.

40,-Kč/hod

• procvičování jemné i hrubé motoriky,
rukodělné činnosti, trénování paměti,
cvičení apod.

Zprostředkování kontaktu
se společenským
prostředním

40,-Kč/hod

• doprovod k lékaři, na společenské akce, do
komerčních služeb
• procházky v rámci města Ledeč nad
Sázavou
• jednodenní výlety služebním automobilem
do vzdálenosti odpovídající stanovenému
času

Sociálně terapeutické
činnosti

40,-Kč/hod

• nácvik orientace ve městě, nácvik přípravy
pokrmů, nácvik nakupování, hraní
společenských her apod.

40,-Kč/hod

• pomoc při vyplňování žádostí a tiskopisů
se sociálním pracovníkem (příspěvek na
péči, příspěvek na bydlení aj.)
• pomoc při vyřizování osobních dokladů
• pomoc při jednání na úřadech

Výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních
záležitostí

Oběd je zprostředkován prostřednictvím školní jídelny Základní školy Ledeč nad Sázavou. Na
základě požadavků zákonného zástupce, opatrovníka lze oběd odebírat od jiného dodavatele.
Oběd je možné odhlásit nebo doobjednat nejpozději do 15:00 předchozího dne na telefonní
číslo 731 604 798. Pozdější přihlášení nebo odhlášení není možné a oběd je naúčtován.

Ceník fakultativní služby
Petrklíč nabízí uživatelům fakultativní službu, a to dopravu svozovým automobilem po Ledči
nad Sázavou a okolí do cca 40 km. Výše ceny za dopravu je stanovena na základě skutečných
nákladů na dopravu svozovým automobilem. Cena se násobí počtem skutečně ujetých
kilometrů.
Poskytovatel může uživateli zprostředkovávat poskytování canisterapie. Výše ceny za
canisterapii bude vypočtena ze skutečných nákladů a vynásobena počtem odebraných hodin.
Čas se přepočítá na odebrané minuty.
Poskytovatel může uživateli zprostředkovávat poskytování cvičení a masáží. Výše ceny za
cvičení a masáž bude vypočtena ze skutečných nákladů a vynásobena počtem odebraných
hodin. Čas se přepočítá na odebrané minuty.

Doprava svozovým
automobilem

2,50 Kč/km

• doprava do zařízení a zpět domů
• doprava k lékaři, na úřady atd.
• doprava na jednodenní výlety

Canisterapie

105,-Kč/hod

• léčebný kontakt psa a člověka

Cvičení a masáže

155,-Kč/hod

• protahování a masírování těla
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V případě neomluvené nepřítomnosti je uživatel povinen úhradu za fakultativní službu
Doprava svozovým automobilem uhradit. Nepřítomnost uživatele je nutné nahlásit nejpozději
do 6:30 daný den prostřednictvím SMS či telefonátu na telefonní číslo 731 604 798.
Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit výši úhrady z důvodu změny vyhlášky, z provozních
důvodů atd. za základní činnosti a výši ceny za fakultativní služby. Tato změna bude uživateli
oznámena 90 kalendářních dnů před datem platnosti změny ceníku a úhradníku za službu.
Sociální pracovník je povinen zpracovat a předat do vlastních rukou či elektronicky na e-mail
uživatele /zákonného zástupce /opatrovníka vyúčtování za službu nejpozději do 7. pracovního
dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž uživatel odebral
službu.
Uživatel/zákonný zástupce/opatrovník musí zaplatit úhradu podle měsíčního vyúčtování
nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž
poskytovatel vyúčtování překládá, hotově či na účet Oblastní charity Havlíčkův Brod
č. 2106566677/2700 UniCredit Bank s variabilním symbolem 80.
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