CENÍK SLUŽBY
Sociální rehabilitace
I. Sociální služba – základní činnosti (bez úhrady)
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování:
 nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
 nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce,
chod kuchyně, nakupování,
 nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
 nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
aktivity a doprovázení zpět,
 nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
 nácvik chování v různých společenských situacích,
 nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek,
 informační servis a zprostředkovávání služeb,

Poskytnutí stravy





Snídaně
Svačina
Oběd
Večeře

30,- Kč
20,- Kč
75,- Kč
65,- Kč

 Pomoc při osobní hygieně - paušální cena za hygienu 30 Kč/úkon
poskytnutí ubytování

240,- Kč/den

 ubytování,
 úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

II. Fakultativní činnosti
DOPRAVA
Přeprava do Centra 30 Kč/ cesta
Přeprava na společenské akce Centra 30 Kč/ cesta
Cena za auto 7Kč/km
a) Přeprava uživatele z bydliště do Centra/ zpět či v rámci akcí pořádaných mimo prostory
Centra služebními vozy je účtována jednotnou cenou 30 Kč na osobu.
b) Při dopravě sloužící k zajišťování osobních záležitostí (lékař, úřady atd.) a při účasti na
volnočasových aktivitách (výlety) se počítá celá trasa, podle počtu skutečně najetých km.
Cena za dopravu je rozpočtena mezi počet uživatelů, kteří jsou v autě. Náklady za čas řidiče
jsou započteny ve výše uvedené ceně.

