Charita Vsetín
Stacionář Magnolia
Horní náměstí 135,Vsetín 755 01
Tel.: 571 448 026, 737 636 926
stacionar.vsetin@caritas.cz

Výše úhrad za služby
Stacionáře Magnolia
Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách a podle § 46 odst. 2 zákona č.108/2006 Sb., upravuje Charita Vsetín výši úhrad uživatelům služeb
za činnosti ve Stacionáři Magnolia s platností od 1. 4. 2016.

Základní služby Stacionáře Magnolia
Základní činnosti DSS

Úhrada
1. skupina





výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
poskytnutí stravy
2. skupina






Celková koupel
Strava:
Snídaně, svačina
Pitný režim
Oběd
Dovoz oběda

40,Kč/hod.

činnosti z 1. a 2. skupiny
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
4. skupina





30,Kč/hod.

činnosti z 1. skupiny
pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
pomoc při použití WC
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
3. skupina





25,Kč/hod.

45,Kč/hod.

činnosti z 1., 2. a 3. skupiny
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru

- včetně mytí vlasů

- cenu stanovuje dodavatel stravy Jídelna Sklář

30,- Kč
ā 10,- Kč
10,- Kč
63,- Kč
5,- Kč

Činnosti poskytované ve Stacionáři Magnolia nad rámec
vyhlášky MPSV:

Úhrada

1. dovoz, do a ze zařízení (do 4 km)

20,- Kč

2. dovoz, do a ze zařízení (nad 4 km)

10,- Kč / km

3. neodhlášený dovoz do stacionáře

50,- Kč

5. pedikúra – režie

20,- Kč / úkon

6. pedikúra

smluvní ceny

7. kadeřník

smluvní ceny

Maximální výše úhrady za pobyt ve Stacionáři Magnolia vychází z míry závislosti uživatele
služby na péči druhé osoby. Proto bude při úhradě přihlíženo k přiznanému stupni příspěvku
na péči.
Příklady výpočtu úhrady:
Úhrada ve Stacionáři Magnolia:
Stupeň závislosti 0, I – započteno 145,- Kč / na den za pobyt,
dále se připočítávají další úkony poskytované služby nad rámec vyhlášky MPSV
a úhrada za stravu.
Stupeň závislosti II, III – započteno 215,-Kč / na den za pobyt,
dále se připočítávají další úkony poskytované služby nad rámec vyhlášky MPSV
a úhrada za stravu
Tato změna nabývá účinností dnem 1. 4. 20016
Schváleno statutárním zástupcem Charity Vsetín Věrou Dulavovou
Vedoucí: Bc. Jarmila Hyžáková
Tel.: 571 448 026
Mobil: 737 636 926
E-mail: stacionar.vsetin@caritas.cz
Ve Vsetíně dne 17. 3. 2016

