Sociální služby města Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566621533
www.socsluzbyzdar.cz

Přehled úhrad ve Stacíku platný od 1. 7. 2018

Úhrada služeb stanovených zákonem 108/2006 Sb., § 46

Úhrady za služby v denním stacionáři se stanovují za tyto základní
činnosti:
-

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
poskytnutí stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Výše úhrady v Kč/hod.
Stupeň závislosti

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

osoby do 18 let

17

28

33

44

osoby nad 18 let

11

22

39

50

Osobám, které nepobírají příspěvek na péči, je úhrada stanovena podle
věku v I. stupni závislosti.
Při poskytování služby 100 a více hodin v jednom měsíci je výše úhrady
od 101. hodiny poskytované péče následující:
Stupeň závislosti

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

IV. stupeň

osoby do 18 let

11

22

22

33

osoby nad 18 let

6

17

28

39

Celková měsíční výše úhrady za poskytování základních činností je
stanovena jako součet počtu hodin strávených ve stacionáři v běžném
měsíci, krát částka za 1 hodinu péče v závislosti na věku a stupni závislosti.

Pokud poskytování úkonů péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonů.
Strava
Ranní svačina

Oběd

Odpolední
svačina

celkem

13,- Kč

60,- Kč

11,- Kč

84,- Kč

V denním stacionáři jsou poskytovány tyto fakultativní služby:
-

dovoz uživatele z místa bydliště do stacionáře a zpět (pouze pro
mimožďárské)
dovoz uživatele do školy a zpět

Doprava
do 15 km od města Žďár n/S*

1000,- Kč/měs.

nad 15 km od města Žďár n/S*

1200,- Kč/měs.

Doprava do školy a zpět

300,- Kč/měs.

Pokud osoba využije služeb stacionáře v běžném měsíci méně než 10 dní,
bude hrazena poloviční výše úhrady, tj. při 10 dnech plná úhrada.
* V případě přepravy jen do nebo ze stacionáře, se hradí poloviční výše
úhrady.
Přehled úhrad za služby poskytované v denním stacionáři Stacík byl schválen
RM č. 92 ze dne 25. 6. 2018 usnesení čj. 1617/2018/POSSM.

Mgr. Václav Šerák
ředitel

