Denní stacionář Na palubě
Vlachova 1 502/2 0, Prah a 13 – Stodůlky, 155 00
napal ube@ diakoni e-p ra ha.cz

CENÍK SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI
Diakonie ČCE – středisko Praha, Vlachova 1502, 155 00 Praha 13
Základní činnosti při poskytování ambulantních služeb v denních stacionářích se
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

poskytnutí stravy,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

h) Úhrada:
Uživatelé si v zařízení hradí:
1) stravu (z invalidního důchodu) – přesná částka je stanovena níže v souladu s vyhláškou
č. 505/2006 Sb. (§ 12, odst. 2).
A. STRAVA
Cena za den celkem: 115 Kč. V ceně jsou zahrnuty i provozní náklady související
s přípravou stravy. Stravování zajišťuje Mateřská a základní škola speciální sídlící ve
stejné budově jako týdenní stacionář. Platby budou fakturovány střediskem.
25,- Kč Přesnídávka
65,- Kč Oběd
25,- Kč Svačina
2) úkony péče jsou hrazeny z příspěvku na péči – dle zákona č. 108/2006 Sb.
Výše příspěvku je rovněž stanovena tímto zákonem (dle hlavy II, § 11).
Výše úhrady za péči je určena podle míry podpory a pomoci do čtyř skupin
1. 20,- Kč/1 hodina
2. 30,- Kč/1 hodina
3. 45,- Kč/1hodina
4. 60,- Kč/1hodina
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Nepřítomnost uživatele je zpoplatněna ve výši 50% z úhrady za péči za den
v nasmlouvaných hodinách.
V případě nepřítomnosti uživatele z důvodu nemoci nebo hospitalizace v nemocnici nejsou
úhrady vyžadovány. Uživatel je zároveň povinen dodat potvrzení ošetřujícího lékaře,
pokud jeho nepřítomnost přesáhne 5 dní. Poplatek nebude vybírán na základě doložení
potvrzení ošetřujícího lékaře.
V případě pobytu uživatele mimo prostory střediska, kdy mu osobní péči zajišťují
pracovníci střediska např. při rekondičním pobytu, je účtována částka podle hodin ve
smlouvě a nákladů na pobyt.
Úhrady za péči a stravování dále nebudou účtovány za dny, kdy je středisko uzavřeno, a
to zpravidla v době části letních prázdnin. Důvodem je čerpání řádných dovolených
pracovníků. Dále pak v případě neplánovaných provozně – technických důvodů.

V Praze dne 1. 3. 2020
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