
                 Novoměstské sociální služby

                                     Žďárská 68

                                     592 31 Nové Město na Moravě

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

    1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

    2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

    3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve

        vnějším i vnitřním prostoru

    4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

    1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

    2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

    3. Pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

    1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a   

       potřebám dietního stravování - zajištění oběda

    3. Pomoc při přípravě jídla a pití

d) poskytnutí ubytování

    1. ubytování

    2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení

       žehlení

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

    1. Doprovázení  do školy, školského zařízení, zaměstnání

        k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity,orgány veřejné moci a

        instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby  

        a doprovázení zpět

    2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a

        podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

        osob

f) sociálně terapeutické činnosti

        Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

        udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 

        podporujících sociální začleňování osob

130 Kč / hod.

130 Kč/ hod.

130 Kč / hod.

130 Kč / hod.

130 Kč / hod.

V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

130 Kč / hod.

130 Kč / hod.

    Seznam poskytovaných úkonů odlehčovací služby a jejich úhrada                                           
od 19.4.2017

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI  ODLEHČOVACÍ SLUŽBY          

130 Kč / hod.

130 Kč / hod.

210 Kč/ na den

130 Kč / hod.

75,- Kč

130 Kč/ hod.



g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

    obstarávání osobních záležitostí

        1.Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 

           oprávněných zájmů

        2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

h) výchovné, vzdělávací a a ktivizační činnosti

        1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních     

            schopností a dovedností

        2. Podpora při zajištění chodu domácnosti

pomoc při oblékání a svlékání

pomoc při prostorové orientaci

pomoc při přesunu na lůžko, vozík

pomoc při úkonech osobní hygieny

příprava a podání jídla a pití

pomoc při použití wc

pomoc při prostorové orientaci

pomoc při přesunu na lůžko, vozík

pomoc při úkonech osobní hygieny

1. Dovoz autem NSS do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,    

na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

a) na území Nového Města na Moravě a jeho místních částí

b) Dovoz mimo území Novéha Města na Moravě a jeho místních částí                                

    Řidič - dovoz mimo NM

Dokument platný od  19.4. 2017                                                                  ředitelka organizace

                                                                                                                                 Ing.  Mgr. Hana Janů

použití wc  - balíček

cena balíčku 

činí 130 

Kč/hod.

balíček  ranní péče

130 Kč/ hod.

130 Kč/ hod.

130 Kč/hod.

8 Kč/km

Balíčky úkonů slouží pro zjednodušení evidence vykonaných úkonů odlehčovací služby 

personálem ve vztahu ke čtečkám čárových kódů. Např. pracovník, který načipuje balíček 

ranní péče, poskytne uživateli všechny úkony uvedené v tomto balíčku. Po skončení práce u 

uživatele balíček ukončí. Počítá se tedy čistý čas strávený u uživatele. Po načtení balíčku do 

softwaru Orion se balíček průměrem rozpočítá na jednotlivé úkony.  Např. balíček ranní 

péče, který pracovník začal v 8 hod a ukončil ho v 8:45 hod, program rozpočítá tento čas na 

úkony v balíčku následovně: pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 5 min, pomoc při 

prostorové orientaci 5 min, pomoc při oblékání a svlékání 10 min, pomoc při úkonech 

osobní hygieny 15 min, pomoc při přípravě jídla a pití 10 min.

130 Kč/ hod.

Cena balíčku 

činí 130 

Kč/hod.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI  ODLEHČOVACÍ SLUŽBY


