Příloha č. 1: Řádu č. 04/18/ZVR Život v domově, vnitřní pravidla Domova se zvláštním režimem, účinné od 1. 10. 2018

SAZEBNÍK DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Platnost Sazebníku Domova se zvláštním režimem od 1. 1. 2018

Ubytování

I.

V souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním
režimem nabízí poskytovatel ubytování:
1. Pavilon P1 – I. a II. patro (kategorie C):
a) jednolůžkový pokoj s vlastním WC a sprchovým koutem,
b) jednolůžkový pokoj, kde WC a koupelna je společná pro všechny uživatele a jsou
umístěné na chodbě v patře pavilonu, na kterém je uživatel umístěn.
c) dvoulůžkový pokoj, kde WC a koupelna je společná pro všechny uživatele a jsou
umístěné na chodbě v patře pavilonu, na kterém je uživatel umístěn.
2.
a)
b)
c)

Pavilon P1 – III. patro (kategorie B):
jednolůžkový pokoj s vlastním WC a sprchovým koutem,
dvoulůžkový pokoj s vlastním WC a sprchovým koutem,
dvoulůžkový pokoj, kde bezbariérové WC a sprchový kout je určen také pro uživatele
vedlejšího pokoje.

3. Pavilon P2 (kategorie D):
a) jednolůžkový pokoj, kde WC a koupelna je společná pro všechny uživatele,
b) dvoulůžkový pokoj, kde WC a koupelna je společná pro všechny uživatele.

STANOVENÍ ÚHRADY ZA POBYT
Pavilon

P1
I. a II. patro
kategorie C

P1
III. patro
kategorie B

Druh pokoje

Počet míst

Denní platba

jednolůžkový pokoj
(WC a sprcha)

1

205 Kč

jednolůžkový pokoj
(bez WC a sprchy)

3

185 Kč

dvoulůžkový pokoj
(bez WC a sprchy)

36

165 Kč

jednolůžkový pokoj

2

200 Kč

dvoulůžkový pokoj

18

180 Kč

jednolůžkový pokoj

1

175 Kč

dvoulůžkový pokoj

38

155 Kč

P2
kategorie D

Ceny pokojů jsou stanoveny v souladu se Zásadami pro stanovení úhrad v příspěvkových
organizacích Moravskoslezského kraje. Dále pak s přihlédnutím k počtu lůžek na pokoji a
dostupnosti sprchového koutu a WC.

II.

Stravování

1. Poskytovatel se řídí rámcově dietním systémem, schváleným Ministerstvem zdravotnictví
ČR. V rámci tohoto systému nabízí dietu racionální, šetřící a diabetickou.
Cena celodenní stravy (v Kč na den):
Dieta číslo

Stravovací jednotka

0, 1, 2, 3, 9, 9/2

85,-

Náklady na
přípravu
80,-

Celkem za den
165,-

2. Denní stravovací jednotka je členěna dle jednotlivých jídel takto:
Cena potravin snídaně oběd svačina večeře
85,23,32,10,20,Uživatel má možnost si sjednat II. večeři, která je v hodnotě 5,-Kč za den.
Cena potravin snídaně oběd svačina večeře II. večeře
90,23,32,10,20,5,3. Pokud má uživatel alergie na některé potraviny nebo jiné zvláštní stravovací požadavky
(stravování dle individuálního dietního režimu nebo specifická úprava stravy), je možno
mu připravovat individuální stravu, v případě zvýšených nákladů mu bude stanovena
skutečná cena. Úhrada této stravy musí být ošetřena smluvně.

III. Úkony péče
1. V souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí služby sociální péče v domově se
zvláštním režimem je poskytovaná péče hrazená z příspěvku na péči. Základní činnosti
jsou uvedeny v kapitole VI. Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
2. Úkony poskytované péče budou s uživatelem písemně nasmlouvány v Plánu služby, který
je přílohou individuálního plánování. Nasmlouvání úkonů péče je individuální a může být
změněno dle potřeb uživatele, nasmlouvání úkonů provádí klíčový pracovník. Uživatel
může požadovat měsíční vyúčtování, které je povinna vedoucí oddělení vypracovat do 7
dní. Ceny za tuto péči jsou uvedeny v přiložené tabulce:
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ÚKONY PÉČE UŽIVATELE
Oblékání/svlékání
Oblékání/svlékání
Výběr oblečení
Přesun na lůžko, změny polohy
Přesun z lůžka na židli, WC, vozík nebo zpět
Polohování
Podkládání nohou
Posazení v lůžku
Jídlo a pití
Pomoc s jídlem (dohled, podání)
Podání tekutin
Porcování jídla (krájení)
Prostorová orientace
Orientace/doprovod v zařízení (pomoc při zorientování
uživatele na pavilonu nebo v zařízení – kde je WC,
pokoj, kantýna, …)

Poradit
7,7,Poradit
4,4,4,4,Poradit
4,4,4,Poradit
4,-

Podpořit
25,10,Podpořit
16,10,10,10,Podpořit
30,10,10,Podpořit
7,-

Provést
19,7,Provést
10,13,13,7,Provést
38,7,7,Provést
13,-

Poradit
10,-

Podpořit
48,-

Provést
48,-

10,-

32,-

32,-

10,-

38,-

38,-

4,4,13,-

16,7,63,-

7,7,63,-

4,4,4,Poradit
4,4,4,-

10,10,38,Podpořit
16,7,16,7,-

7,7,32,Provést
13,7,13,16,-

Poradit
70,-

Podpořit
70,-

Provést
100,-

32,-

32,-

Podpořit
70,32,10,-

Provést
100,32,10,-

POMOC NEBO ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY
Osobní hygiena, péče o vlasy a nehty
Ranní toaleta (hygiena, péče o dutinu ústní, úprava
vlasů, výměna inkontinentních pomůcek, oblékání,…)
Polední toaleta (hygiena, výměna inkontinentních
pomůcek, ...)
Večerní toaleta (hygiena, péče o dutinu ústní, výměna
inkontinentních pomůcek, oblékání, ….)
Péče o dutinu ústní/zubní protézu
Úprava vlasů/česání
Celková koupel (koupel, stříhání nehtů, ošetření kůže,
mytí vlasů, ….)
Stříhání nehtů ruce
Ošetření kůže (namazání uživatele krémem)
Holení
Použití WC
Doprovod na WC
Podkládání podložní mísy/močových lahví
Výměna inkontinentní pomůcky (+omytí, prevence)
Úklid a dezinfekce WC křesla

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
Volnočasové a zájmové aktivity
Skupinové aktivity (ruční práce, zpívání, malování,
procházky, …) - 60 min
Individuální práce s uživatelem (rozhovor, předčítání,
procházka, zooterapie ….) – 10 min
Motorické, psychické a sociální dovednosti
Skupinové cvičení – 60 min.
Individuální cvičení – 10 min.
Nácvik soběstačnosti

Poradit
70,4,-

3

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM
PROSTŘEDÍM
Využívání služeb, upevňování kontaktů, soc.
začleňování
Doprovod mimo zařízení – 60 min
Nakupování
Drobné úkony – otevírání okna, protřepání polštáře,
zatáhnutí žaluzií, zhasnutí, uvaření kávy, …
Zprostředkování kontaktu s okolím, korespondence,
telefonního kontaktu, veřejné služby, …

Poradit

Podpořit

Provést

4,-

32,7,-

100,16,4,-

-

13,-

13,-

Poradit
70,-

Podpořit
70,-

Provést
100,-

-

32,-

32,-

Poradit
-

Podpořit
32,-

Provést
32,-

SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
Sociálně-terapeutické činnosti
Skupinové terapie (trénování paměti, vzpomínková
terapie, cvičení) – 60 min.
Bazální stimulace – 10 min.

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, ZÁJMŮ
Uplatňování práv a zájmů
Jednání/ konzultace s úřady, rodinami

3. Výše uvedené ceny jsou vypočteny jako průměrné, některé úkony dle individuality
uživatele lze násobit, popř. upravovat. Všechny úpravy tohoto ceníku však musí být
doloženy konkrétními podklady a dle potřeby také vyúčtovány.
4. Pokud má uživatel příspěvek na péči v řízení nebo požádal o navýšení, je na něj
pohlíženo, jako by mu byl přiznán. Úkony jsou nasmlouvány dle již skutečně
poskytovaného objemu péče. Poté, co bude příspěvek na péči přiznán, popř. dojde k jeho
navýšení, má uživatel možnost požádat o vyúčtování. Toto provede vedoucí oddělení,
která porovná vykázanou péči se skutečnou výší přiznaného příspěvku na péči.

IV. Fakultativní služby
Organizace poskytuje pouze tyto fakultativní služby:
Tisk nebo kopírování jednostranně za 1,-- Kč za stranu A4 (jiné formáty jsou násobkem).
Telefonní hovory – dle skutečně protelefonovaných impulzů.
Doprava věcí, osob dle požadavků uživatele – dle skutečných nákladů na spotřebu PHM.
Úhrada za tyto činnosti bude realizována v souladu se Smlouvou o poskytnutí sociální služby.

V.

Účinnost tohoto sazebníku je od 1. 1. 2018
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