CENÍK
DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY DĚČÍN
Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín
Denní centrum pro seniory nabízí:
denní (ambulantní) službu - přímou obslužnou péči o seniory, osoby s chronickým duševním
onemocněním, zejména s Alzheimerovou chorobou aj. poruchami kognitivních funkcí.

Standardní otevírací doba: pondělí – pátek, 9,00 – 14,00 hodin.
Poskytování služby mimo stanovenou dobu lze domluvit individuálně dle potřeb uživatelů.
Úhrada za pobyt a péči o osobu

70,- Kč /1
hodina

Péče o klienty denního centra zahrnuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách v platném znění tyto základní činnosti:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí

Účast na skupinovém aktivizačním programu organizovaném v denním centru pro
seniory (hradí osoby, které nemají uzavřenou smlouvu o poskytování služby sociální péče):
Trénink paměti
Arteterapeutické činnosti
Cvičení pro seniory, šůle – sportovně společenská aktivita, případně jiné
podobné aktivity
Přednášky, kulturní představení
Vyžádané testování kognitivních funkcí

30,Kč/osoba/akce
30,Kč/osoba/akce
30,Kč/osoba/akce
30,Kč/osoba/akce
30,Kč/osoba/akce

Služby, které jsou klientům Denního centra pro seniory poskytovány zdarma:
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Účast na skupinovém aktivizačním programu organizovaném v denním centru pro seniory,
pomoc při jídle a pití,
příprava přinesené snídaně, svačiny,
Součástí individuální péče v denním centru pro seniory je pitný a toaletní program.

Storno poplatky:
Neomluvená nepřítomnost
Omluvená nepřítomnost nejméně 1 den předem
Omluvená nepřítomnost (předem neohlášená)

80 % z částky
klienta na den
0,00%
50 % z částky
klienta na den

Další služby (tzv. fakultativní):
Zajištění stravování* – pro uživatele služby centrum denních služeb
* (oběd: polévka, hlavní jídlo)
(Oběd je nutné odhlásit minimálně 48 hodin předem, jinak bude jeho
úhrada účtována).
Doprav do/z denního centra.

Dle ceny
stanovené
dodavatelem

12,-- Kč/km

Výpočty za úhrady služeb vycházejí ze zákona o sociálních službách v platném znění a
úhradové vyhlášky MPSV. Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu si vyhrazuje možnost změny
poplatků, storno poplatků, výběru služeb i právo odmítnout klienta.
Platnost ceníku je od 1. 5. 2016.

Kontakt:
Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín
Martina Krejsová, tel.: 608 938 355, e-mail: m.krejsova@prosapia-zu.cz
www.prosapia-zu.cz
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