Úhrada za poskytované služby v denním stacionáři
účinnost od 1. března 2021
Klienti služeb (zákonní zástupci/opatrovníci) hradí poměrnou část hodinové částky podle skutečně
spotřebované doby nezbytné k zajištění základních činností:
Úkony běžné péče o osobu

70 Kč / hod

Pomoc nebo zajištění hygieny

70 Kč / hod

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

70 Kč / hod

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

70 Kč / hod

Sociálně terapeutické činnosti

70 Kč / hod

Pomoc při uplatňování práv a zájmů

70 Kč / hod

Vedení k bezpečnému chování

70 Kč /úkon/den

Zvýšený dohled

70 Kč /úkon/den

Zaznamenáváme při projevech chování směřujících k ohrožení sebe nebo ostatních klientů a
pracovníků, které se vyskytují v průběhu dne více než jednu hodinu nebo naše intervence musí
proběhnout minimálně 10 x za den.

Strava
Klient/klientka denního stacionáře není povinen/povinna odebírat stravu v zařízení. Částka za oběd
zohledňuje velikost porce, kterou si klient vybere při uzavírání smlouvy.
malá porce

velká porce

Dopolední svačina

20,- Kč

20,- Kč

Oběd

35,- Kč

45,- Kč

Odpolední svačina

14,- Kč

14,- Kč

Úhrada fakultativních (volitelných) činností
Jednotlivá střediska mohou poskytovat různé fakultativní činnosti.
Fyzioterapie

200 Kč / 30 min / úkon

Muzikoterapie skupinová - DAR, Prosek

100 Kč / 30 - 45 min / úkon

Muzikoterapie individuální - DAR

200 Kč / 30 min / úkon

Rehabilitace ve vířivé vaně

135 Kč /20 min/ úkon

Arteterapie Hloubětín, Prosek

120 Kč / 30 min / úkon

Plavání v Hloubětínském bazénu

210 Kč / 75 min / úkon

Hipoterapie DAR

170 Kč / 20 min / úkon

Hipoterapie Prosek

325 Kč / 15 min / úkon

Canisterapie DAR, Hloubětín

310 Kč / 20 min /úkon

Vícedenní fakultativní aktivity (i víkendové) za účasti pracovníka/pracovnice DC Paprsek se budou
konat na základě individuálního přihlášení klienta/klientky (přihláška na každou konkrétní akci zvlášť).
Půldenní víkendová akce a večerní akce

300 Kč

Celodenní víkendová akce

600 Kč / den

Vícedenní akce s přespáním (výjezdové)

1 200 Kč / den (v ceně je zahrnuto
ubytování, strava, doprava, startovné
či jiné účastnické poplatky)

Mgr. Ivana Hejlová
ředitelka DC Paprsek

V Praze dne 25. 1. 2021

Prohlášení klienta
Já, …………………………………………………....... prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se zněním Úhrady za
poskytované služby v denním stacionáři účinné od 1. 3. 2021 a s touto Úhradou za služby souhlasím.

V Praze dne

zákonný zástupce/opatrovník

