Příloha č. 1

Ceník služeb
(platnost od 1.1.2020)
Cena za 1 hod úkonu/
SC OASA v Litultovicích

Cena za 1 hod úkonu/
Opava a další obce

Po - Pá
So, Ne, svátky

Po - Pá
So, Ne, svátky

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně
speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130,- Kč

130,- Kč

Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Cena za 1hod úkonu/
SC OASA v Litultovicích
Po – Pá
So, Ne, svátky

Cena za 1 hod úkonu/
Opava a další obce
Po - Pá
So, Ne, svátky

130,- Kč

130,- Kč

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu

Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při užití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
Zajištění oběda – externí dodavatel
Dovoz oběda
zahrnuje dovoz a manipulaci s jídlonosičem
Oběd s donáškou – pouze při podání stravy
Zahrnuje manipulaci s jídlonosičem
Dovoz nebo donáška oběda
(Opava a okolní obce) společná domácnost

DIETA č. 2, 3, 4, 9

73,- Kč

Cena za 1 úkon

22,- Kč

Cena za 1 úkon

11,- Kč

Cena za 1 úkon

11,- Kč

DIETA č. 2, 3, 4, 9

170,- Kč

Platí pouze při odebrání dvou obědů

Seniorcentrum OASA v Litultovicích –
zajištění celodenní stravy

Cena za 1hod úkonu/
SC OASA v Litultovicích
Po - Pá
So, Ne, svátky
Pomoc při přípravě jídla a pití (dohled)
Příprava a podání jídla a pití

130,- Kč

Cena za 1 hod úkonu/
Opava a další obce
Po - Pá
So, Ne, svátky
130,- Kč

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Cena za 1hod úkonu/
SC OASA v Litultovicích
Po - Ne
So, Ne, svátky

Cena za 1hod úkonu/
Opava a další obce
Po-Pá
So, Ne, svátky

130,- Kč

130,- Kč

Cena za 1hod úkonu/
SC OASA v Litultovicích
Po - Pá
So, Ne, svátky

Cena za 1 hod úkonu/
Opava a další obce
Po - Pá
So, Ne, svátky

130,- Kč

130,- Kč

Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti (sezónní, po malování)
Běžný nákup a pochůzky

Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
Doprovod uživatele k lékaři,
na úřady, na nákup a zpět

Neodhlášená návštěva ze strany uživatele jeho zapříčiněním
á 1 neodhlášená návštěva

100,- Kč

Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu (příprava pracovníka, doprava ke klientovi, apod.)
- paušální poplatek Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu - 7,5 minuty přípravy
20,-Kč
Opava
Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu - 15 minut přípravy
40,-Kč
Obce do 5,99 km
Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu - 22,5 minuty přípravy
60,-Kč
Obce od 6 do 11,99 km
Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu - 30 minut přípravy
80,-Kč
Obce od 12 do 18 km
Fakultativní služby
(lze zajistit jen s ohledem na organizační a provozní možnosti poskytovatele)
Dohled nad dospělou osobou
Dohled nad užitím léků
Zapůjčení antidekubitní vzduchové matrace
Pronájem mechanické/elektrické polohovací postele
Zapůjčení kompenzačních pomůcek (např. chodítko, sedačka na vanu,
apod.)

1 úkon
1 den
1 den

Dle ceníku
základních služeb
130,- Kč
20,- Kč
10,- Kč
10,-/20,- Kč

1 den

3,- Kč

1 hodina

Úhrada za poskytované úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času, včetně času nezbytného
k zajištění úkonů a naúčtována je vždy za každých započatých 5minut poskytování péče nahoru.

