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1. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §
35. odst. 4 mohou být uživateli poskytovány
poskytovatelem fakultativní služby. Poskytovatel
poskytuje
fakultativní
služby
v rámci
svých
personálních a technických možností. Tyto služby
uživatel hradí z vlastních prostředků v jejich plné výši
(viz. § 77 výše uvedeného zákona).
2. Fakultativní služby se poskytují za úhradu podle
platného zveřejněného ceníku organizace.
3. Fakultativní služby si uživatel vybírá sám dle nabídky a
čerpání oznamuje vedoucí sestře směny.
4. Skutečně odebrané fakultativní služby uživatel hradí ze
svých finančních prostředků vždy zpětně za uplynulý
měsíc, a to nejpozději do patnáctého dne běžného
měsíce.
5. Změna ceníku fakultativních služeb bude uživatelům
vždy předem oznámena (nejpozději týden před nabytím
nové účinnosti).
6. Seznam poskytovaných fakultativních služeb a jejich
ceník je k nahlédnutí na přístupném místě (nástěnka), v
sesterně a u sociální pracovnice.
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Seznam a ceník fakultativních služeb
1. Využívání: - vlastního televizního přijímače
dle ceníku 25,-Kč/měsíc
- vlastního rozhlasového přijímče
dle ceníku 10,-Kč/měsíc
2. Kopírování 1 strana A4
dle ceníku 2,-Kč
3. Doprava osobním automobilem (zubní lékař, řešení
osobních záležitostí,…)
dle ceníku 10,-Kč/km + částka za čekací dobu (aktuální
průměrná mzda řidiče/ hodina)
V případě, že pojede více klientů, je cena rozpočítána
podle počtu přepravovaných osob.
Při návštěva lékaře uživatelů pobírajících příspěvek na
péči se nezpoplatňuje čekací doba.

Seznam a ceník fakultativních služeb
(pro uživatele služeb, kteří nejsou příjemci příspěvku na péči)

Při poskytování služeb se bude účtovat cena dle
skutečného času a při výpočtu se vychází z aktuální
hodinové sazby, která od 1.3.2012 činí 120,-Kč /hod.
I.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
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II.

a. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek,
b. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
c. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
d. pomoc při podávání jídla a pití,
e. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním i vnějším prostoru,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu:
a. pomoc při úkonech osobní hygieny,
b. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
c. pomoc při použití WC,

III.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
a. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných
služeb a informačních zdrojů,
b. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s
rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách

IV.

sociálně terapeutické činnosti

V.

aktivizační činnosti:
a. volnočasové a zájmové aktivity,
b. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s
přirozeným sociálním prostředím,
c. nácvik a upevňování motorických, psychických a
sociálních schopností a dovedností,
d. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Osobní nákupy: za 1 nákup 40,- Kč
45,- Kč u klientů, kteří vyžadují úschovu
nákupu
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