Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace,
U sanatoria 25, 787 01 Šumperk
Chráněné bydlení

Sazebník poskytovaných služeb platný od 1.5.2019
I.

Základní činnosti:
Druh činnosti
Úhrada
1) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s přípravou stravy:
a) celodenní strava
170,- Kč/den
zajištění oběda z Nemocnice Šumperk
75,- Kč/oběd
zajištění oběda z fy. METO Šumperk
71,- Kč/oběd
c) pomoc s přípravou stravy
120,- Kč/hod
2) poskytnutí ubytování:
a) ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
- ubytování 1 lůžk. pokoj do 10 m2
130,- Kč/den
- ubytování 1 lůžk. pokoj nad 10- do 15 m2
135,- Kč/den
- ubytování 1 lůžk. pokoj nad 15- do 23 m2
140,- Kč/den
- ubytování 1 lůžk. pokoj nad 23 m2
155,- Kč den
- ubytování 2 lůžk. pokoj (2 osoby)
105,- Kč/den/osoba
b) v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního
prádla, žehlení
3) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
120,- Kč/hod
b) pomoc při údržbě domácích spotřebičů
120,- Kč/hod
c) podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a 120,- Kč/hod
běžnými pochůzkami
4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
120,- Kč/hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
5) výchovné, vzdělávací a aktivizační akce
a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím
b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností

c) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
d) podpora v oblasti partnerských vztahů
e) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením
do pracovního procesu
6) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a) doprovod k lékaři, na zájmové aktivity, na úřady a instituce
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
b) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a
informačních zdrojů
c) pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou a
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální
začleňování

120,- Kč/hod
jednotlivec: 60,Kč/hod
skupina: 5,Kč/hod/os.
120,- Kč/hod
120,- Kč/hod
120,- Kč/hod

120,- Kč/hod
120,- Kč/hod

120,- Kč/hod
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7) sociálně terapeutické činnosti:
sociální a terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede
k rozvoji nebo udržení osobních a soc. schopností a
dovedností podporujících sociální začleňování osob
8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů:
a) pomoc při komunikaci vedoucích k uplatňování práv
a oprávněných zájmů
b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí
II.

120,- Kč/hod

120,- Kč/hod
120,- Kč/hod

Fakultativní činnosti:

Druh činnosti
Úhrada
1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
a) pomoc při oblékání a svlékání
120,- Kč/hod
b) pomoc při podání jídla a pití
120,- Kč/hod
2) ostatní služby:
a) telefon
15,- Kč/ měsíc + náklady
b) oprava vybavení v majetku uživatele
150,- Kč/hod
c) pomoc při převlékání ložního prádla
20,- Kč/úkon
d) praní a žehlení ostatního prádla
50,- Kč/kg
e) praní ostatního prádla
40,- Kč/kg
f) žehlení ostatního prádla
40,- Kč/kg
g) odvoz uživatele osobním automobilem poskytovatele
15,- Kč/ km
h) dohled nad užíváním léků
2,- Kč/úkon
Platnost od 30. 4. 2019
Ing. Jiří Gonda, v.r.
ředitel SSPS Šumperk, p. o.

