Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, příspěvková organizace, tel.: 271 960 984, Parmská 390, 109 00 Praha 10
IČO: 68405162 Pobytová odlehčovací služba, Parmská 390, 109 00, Praha 10, tel.: 271 962 087, www.csop-praha15.cz

Sazebník úkonů Pobytové odlehčovací služby CSOP Praha 15 platný od 1.3.2014
schválen Radou MČ Praha 15 dne 3.2.2014 pod č. R - 1570
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………..……………………………….
Datum narození ……………………………………………….……………………………………………….
Poskytované úkony:

Výše úhrady

ANO - NE

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle vyhl. č. 505/2006 Sb. § 10 písm. a)
pomoc a podpora při podání jídla a pití

130,- Kč/hod

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál. pomůcek

130,- Kč/hod

pomoc při prostorové orientaci

130,- Kč/hod

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130,- Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu dle vyhl. č. 505/2006 Sb.
§ 10 písm. b)
pomoc při úkonech osobní hygieny

130,- Kč/hod

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130,- Kč/hod

pomoc při použití WC

130,- Kč/hod

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy dle vyhl. č. 505/2006 Sb. § 10 písm. c)
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
zásadám racionální stravy a potřebám dietního stravování

170,- Kč/den

Poskytnutí ubytování dle vyhl. č. 505/2006 Sb. § 10 písm. d)
jednolůžkový pokoj

210,- Kč/den

dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením

210,- Kč/den

dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení

190,- Kč/den

tři a vícelůžkový pokoj

170,- Kč/den

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle vyhl. č. 505/2006 Sb. § 10 písm. e)
doprovázení dospělých (k lékaři,na úřady,volnočasové aktivity apod. a
zpět)

130,- Kč/hod

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

130,- Kč/hod

Sociálně terapeutické činnosti dle vyhl.č. 505/2006 Sb. § 10 písm. f)
sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících k
sociálnímu začleňování osob

130,- Kč/hod

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí dle vyhl. č. 505/2006 Sb. § 10 písm. g)
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

130,- Kč/hod

pomoc při vyřizování běžných záležitostí

130,- Kč/hod
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Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dle vyhl. č. 505/2006 Sb.
§ 10 písm. h)
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností

130,- Kč/hod

Fakultativní činnosti

Výše úhrady:

skupinová aktivizační činnost

20,- Kč/hod

čištění brýlí a zubních protéz ultrazvukem

10,- Kč/úkon

denní dohled na dospělým občanem

5,- Kč/úkon

dohled nad dospělým občanem v době od 22:00 do 6:00

10,- Kč/úkon

drobné úpravy a opravy na pokojích (provádí údržba)

130,- Kč/hod

druhá večeře
kontrola hmotnosti

5,- Kč/1 večeře
5,- Kč/úkon

používání TV v majetku CSOP vč.poplatků a koncese

100,- Kč/měsíčně

používání vlastních spotřebičů (rádio, TV)

20,- Kč/měsíčně

úklid znečištěné podlahy
vedení účtu (např. na úhradu pobytu, léky, hygienické pomůcky atd.)
zvýšený dohled při zhoršení zdravotního stavu
vyklizení pokoje personálem po ukončení pobytu

130,- Kč/hod
50,- Kč/měsíčně
10,- Kč/úkon
300,- Kč

Nadstandardní zdravotnická péče:
měření glykémie

30,- Kč/úkon

měření TK,P,TT

10,- Kč/úkon

podání léků dle ordinace lékaře

5,- Kč/úkon

příprava léků dle ordinace lékaře

10,- Kč/úkon

Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času
nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Souhlas s provedenými úkony stvrzuje uživatel podpisem na faktuře, která mu je předložena při měsíčním vyúčtování.

V Praze dne ……………………………………………………
Podpis uživatele ……………………………………………..

