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Při}*ha kt Sml*xr,č * posk3,f,cvá*i s***i§xi sirižby * denrri st*ci*xář

ÚnRnnOVNiK

za sgciální službu denní stacionář Centra 83 {č, regi§trace: 1254505i,
platný od 1. 1. 20í9 vycházející z platného znění § 12 Vyhlášky č 505/2006 Sb., kterou Se
provádějí některá ustanovení Zákonač.l08/20CI6, §b., o sociálních sluŽbách
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70,- Kč

Kč,

Úhrada za po§kytn*té úkony péče
]

1.i 5ů Kč l

.'

1 hod péč*:

Výchovn6, vzděiávaci a aktivizačni ěinnosti (skupinové aktivity: aktivizace v dítně,
atletika, florbal/fotbal, nordicwalking, přizpŮsobené sporty, spinning, Leporelo, solná
jeskyně, účastna canisterapii}"

ž,i L*

Kč / :!§q4 Éé§9]

"'

výchovné, vzdělávaci a aktivizačni činnosti mimo úkonůpéčeuvedených v bodě 1.
a sPoňovní
{např. porady s klienty, práce na PC, rukodělné práce, výtvarné, hudební

*

7pr+středk*váni k**takt$ s* sp*leč+nskýr* pr+str*dlrr: !e*pl. dcpr+v*dy kontakt

činnosti,...
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3,) :l08 Kěi,x bodpéče:
.' pomoc při zvládání běžných úkonúpéčeo vlastní osobu (např, podáváníjÍdla a Piti,
objednáváni stravy, poi"ř]Oc při oblékání a svlékání, prostorová orientace,,",}.
* p*m§§ při osohni řtygie*é ne'ba poskytn*ti p*r§r$íne* pr* *sebxi irygieni: inaPi. r*ilti

.
+.)

.

použiiíWt,. ,}.
§ociálně terapeutické činnosti (např, kurz hospodařenís penězi,..").
ruk+u.

128§či:t hqd

pé§§

pomoe pn uálatn+váni práv- oprávněnýeh zájmů a při otrstaráváníosobnÍch
*_:ilii;jlj,".ryři;;vani
zá!+žl-.rstí in&;.i ,+ar,a,,ii s,.iaci. itj.:iřa i;-,,j,l.i,:.iái;:,ři.;-.;án:,. i,;a-i;áli
stižností,,., }.

úhrada bude účtovánapod!e skutečně spotřebovaného času nezbytnéhO k zajiŠtěni
úkonu. pokr-rd tento čas netrvá celou
Ťřl" ŤJŤrra§a za ťakuttativni siužbrl
5ů,- Kůl3ůmin"
a
Perlička
., .50,- Kčl 30 rnin,
a
Canisterapie ". .,
_
a
Doprava vozidlem Poskytovatele úhrada, resp. podil úhrady nákladŮ na sPotřebu
pohonnych hmot:
Da§rrava mirno Ffriadorr Bal*siav rjie Lrietýeh kiiometrů
,.. ...3 Kčlkn,":
§koCa Octavia, Sitac*a Fabia.
. ..-.4 Kč/km
Ford Tranzit.,, "...
Doprava po městě Mladá Boleslav.,..,.,10 Kčl osoba
"
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V Mladé Boleslavidne 8- ř'{na 2018
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lčo: 00874680,

bankovú spojeni: KB 973018110100

