příspěvková organizace, Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž
Příloha č. 1 ke Smlouvě č. j. …………………..

Ceník poskytovaných činností – Odlehčovací služby Chůvičky
platný od 1. 3. 2022
Výše úhrady je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti. V případě, že je doba
poskytování činnosti kratší, než 60 minut, výše úhrady se poměrně krátí dle skutečně
spotřebovaného času.
Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činnosti se skládá:
• z času, který pracovník stráví poskytováním základních činností přímo u uživatele;
• z času nezbytného k zajištění činností. (Úhrada za tento čas je vypočítána dle pásma
dojezdnosti individuálně každému uživateli. Tento čas se počítá jednou v rámci
jednoho setkání.)
ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ

Základní činnosti služby dle § 10 vyhlášky
505/2006 Sb.
Pomoc
při
zvládání
běžných
úkonů
péče
o vlastní osobu
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při přípravě stravy přiměřené době
poskytování služby
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři,
do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity,
na orgány veřejné moci, instituce poskytující
veřejné služby a jiné navazující sociální služby a
doprovázení zpět
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob
Sociálně terapeutické činnosti
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování
vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob

Cena Kč/hod

135 Kč/hod

135 Kč/hod

135 Kč/hod

135 Kč/hod

135 Kč/hod

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí

135 Kč/hod

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• nácvik a upevňování motorických, psychických a
sociálních schopností a dovedností
• podpora při zajištění chodu domácnosti

135 Kč/hod

ÚHRADA ZA ČAS NEZBYTNÝ K ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ
Pásmo/dojezdnost služby
ke klientovi

Cena
Kč/cestu tam
i zpět

Obce v SO ORP Kroměříž

I. pásmo Kroměříž a jeho
příměstské části

22,- Kč

Kroměříž, Hradisko, Postoupky, Miňůvky,
Bílany, Vážany, Kotojedy, Těšnovice,
Trávník, Drahlov, Zlámanka

II. pásmo – dojezdnost do
10 minut

32,- Kč

Bezměrov, Jarohněvice, Lutopecny, Rataje,
Skaštice, Šelešovice, Zlobice

III. pásmo – dojezdnost do
20 minut

53,- Kč

Bařice – Velké Těšany, Břest, Dřínov, Hulín,
Chropyně, Karolín, Kostelany, Kvasice,
Kyselovice, Lubná, Počenice – Tetětice,
Pravčice, Soběsuky, Střížovice, Sulimov,
Troubky – Zdislavice, Věžky, Vrbka, Zářičí,
Zborovice, Zdounky, Žalkovice

IV. pásmo – dojezdnost do
30 minut

75,- Kč

Cetechovice, Honětice, Hoštice, Chvalnov –
Lísky, Litenčice, Morkovice – Slížany,
Nítkovice,
Nová
Dědina,
Pačlavice,
Prasklice, Roštín, Střílky, Uhřice, Zástřizly

V. pásmo – dojezdnost do
40 minut

97,- Kč

Koryčany, Kunkovice

ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

Fakultativní činnosti
Přeprava služebním automobilem
Dohled nad uživatelem

Úhrada
7 Kč/km
230 Kč/hod

Fakultativní činnosti je možné sjednat pouze jako doplněk k základním činnostem terénní
odlehčovací služby.

