GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú.
IČO: 68899327, Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná-Hranice, č. účtu: 2601001526/2010, datová schránka: u6jkeen
tel: 603 734 223, e-mail: galaxie.karvina@atlas.cz, http://www.galaxie-karvina.cz/

DENNÍ STACIONÁŘ
SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.7.2022

Základní činnosti

Popis činnosti

Sazba za nejmenší jednotku

Pomoc a podpora při
podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a
svlékání včetně speciálních
pomůcek
Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík

22,00 Kč/10 min.

Pomoc při samostatném
pohybu ve vnitřním a
vnějším prostoru
Pomoc při prostorové
orientaci (dohled)

Pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu

Výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím

Pomoc při úkonech osobní
hygieny
22,00 Kč/10 min.
Pomoc při použití WC
Nácvik a upevňování
motorických, psychických a
sociálních schopností a
dovedností
Pracovně výchovná činnost
Vytvoření podmínek pro
zajištění přiměřeného
vzdělávání (PC, internet)
Pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu s
rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách
podporující sociální
začleňování

22,00 Kč/10 min.

22,00 Kč/10 min.

Socioterapeutické činnosti,
jejichž poskytování vede k
rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních
schopností a dovedností
podporujících sociální
začleňování osob

22,00 Kč/10 min.

Pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů při
obstarávání osobních
záležitostí

Pomoc při komunikaci
vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů

22,00 Kč/10 min.

Poskytnutí stravy

Zajištění oběda

59,00 Kč/1 oběd

Fakultativní služby

Popis činnosti

Sazba

Sociálně terapeutická
činnosti

Doprava do zařízení

Doprava ze zařízení

Doprava uživatele služby
z domácího prostředí do DS
vozidlem zařízení v určeném
čase
Doprava uživatele služby z DS
do domácího prostředí
vozidlem zařízení v určeném
čase

20,00 Kč

20,00 Kč

Dovoz stravy

Zajištění dovozu stravy od
dodavatele

6,00 Kč

Canisterapie

Zajištění canisterapie,
1 hodina terapie

50,00 Kč/1 osoba

Upozornění:
Základní a nejmenší jednotkou pro stanovení výše úhrady za úkon měřitelný časem je 10 minut.
Úhrada je účtována podle skutečně spotřebovaného času, včetně času nezbytného k zajištění úkonu.
Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí.
Výše úhrady za poskytování sociální služby je stanovena na 132,- Kč za hodinu dle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k poskytnutí a zajištění úkonů. Základní činnosti jsou poskytované
dle § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v platném znění.

V Karviné dne 2.5.2022
Bc. Marcel Dvořák v.r., ředitel organizace

