Charita Vsetín
Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel: 571 411 709
e-mail: reditel@vsetin.charita.cz; www.vsetin.charita.cz
IČO: 44740778, účet: KB Vsetín č. 563344851/0100

CENÍK OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY
dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Platnost od 1. 5. 2022
Úhrady za poskytované sociální služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006
Sb. v platném znění.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI A ÚKONY OSOBNÍ ASISTENCE
1.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
úkony pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním i vnějším prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2.
Pomoc při osobní hygieně:
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při použití WC
3.
Pomoc při zajištění stravy:
pomoc při přípravě jídla a pití
4.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
nákupy a běžné pochůzky
5.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
pomoc a podpora rodině v péči o dítě
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob
pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností
6.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
7.
obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů
pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Poskytnutí základního sociálního poradenství:
poskytnutí potřebných informací přispívajícím k řešení
nepříznivé situace
Příloha č 1 ke Smlouvě

Cena

Cena za všechny
úkony je jednotná:

úhrada činí 135,Kč za hodinu.

Zdarma

Charita Vsetín
Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel: 571 411 709
e-mail: reditel@vsetin.charita.cz; www.vsetin.charita.cz
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Výše úhrady se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonů.
Skutečně spotřebovaný čas v rámci jednoho setkání se skládá z času, který pracovník
stráví poskytováním činností a úkonů přímo uživateli a času nezbytného k zajištění těchto
úkonů.

Čas nezbytný k zajištění úkonů (zahrnuje čas přípravy pracovníka na setkání, např. příprava
pomůcek a materiálu, čas strávený na cestě k uživateli)

I. pásmo - Vsetín + místní části Vsetína:
Bobrky, Červenka, Janišov, Lázky, Semetín, Srní, Velký Skalník.
II. pásmo - Okolní obce:
Bystřička, Hošťálková, Jablůnka, Janová, Kateřinice, Lhota u Vsetína,
Liptál, Lužná, Leskovec, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř, Růžďka,
Seninka, Ústí u Vsetína, Valašská Polanka.
III. pásmo - Vzdálenější obce:
Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Pozděchov, Prlov, Střelná,
Valašská Senice.

20 minut

30 minut

40 minut

NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ POSKYTUJEME FAKULTATIVNÍ ČINNOST:
Doprava uživatele osobním služebním automobilem Charity Vsetín
Dovoz lze poskytnout pouze s poskytnutím základních činností a úkonů
osobní asistence (doprovod k lékaři, společný nákup, doprovod na úřad
aj.). Pokud asistentka řídí auto, čas jízdy se nepočítá do času osobní
asistence.

10,- Kč za 1km
– cena včetně
nákladů na řidiče

Doplňující informace k ceníku:
 Uživatel hradí v plné výši všechny další náklady, které vzniknou při poskytování
služby osobní asistence (např. vstupné na kulturní nebo sportovní akce, jízdné,
parkovné, pobyt, apod.)
 Úhrada se účtuje dle skutečně spotřebovaného času s přesností na 5 minut.
 Celková výše úhrady se zaokrouhluje na celé koruny.
Kontakt: Charita Vsetín, Osobní asistenční služba
Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín
tel.: 571 410 001 nebo 605 006 294
e-mail: jana.bartonova@vsetin.charita.cz
http://www.vsetin.charita.cz/
Schválila: Bc. Jarmila Hyžáková, ředitelka
Příloha č 1 ke Smlouvě

dne 23. 3. 2022

