Telefon:+420 326 735 245
e-mail: mb.ps@seznam.cz

DENNÍ STACIONÁŘ
Sazebník jednotlivých úkonů registrované sociální služby a fakultativních činností
Základní činnosti při poskytování v denním stacionáři.

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu:
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
• pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
• pomoc při úkonech osobní hygieny,
• pomoc při použití WC.
Poskytnutí stravy (zajištění oběda):
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
• pracovně výchovná činnost,
• nácvik a upevňování motorických, psychických a soc. schopností a dovedností,
• vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo prac. uplatnění.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• 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, udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
Fakultativní služby:
• svoz klienta do denního stacionáře,
• rozvoz klienta z denního stacionáře,
• poskytnutí inkontinenční pomůcky (podložka, plena).

Sazebník platný
od 1.5. 2022

Úhrada

100 Kč / hod.

100 Kč / hod.
67,- Kč/denně

100 Kč / hod.

100 Kč / hod.

100 Kč / hod.
17 Kč / úkon
17 Kč / úkon
15 Kč / ks

Denní stacionář zajišťuje péči o klienty služby pondělí - pátek od 6:00 hod. do 15:30 hod. Dobu poskytování
služby je možné upravit dle požadavků klienta a možností organizace. Úhrada za poskytnutou službu je
stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování
služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Schváleno Radou města Mladá Boleslav

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav,p.o.
Na Radouči 1081, Ml.Boleslav, 293 01
tel.:326 735 245, e-mail: mb.ps@seznam.cz

Zřizovatel: Město Mladá Boleslav
Zde poskytované sociální služby jsou
spolufinancovány Středočeským krajem

