
NÁZEV ÚKONU ÚHRADA  

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 přesunu na lůžko nebo vozík

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

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 přiměřené době poskyt. služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám diet. strav. 170,- Kč/den
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 100,- Kč/hod.

D) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, 

instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
90,-Kč /hod

2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujích sociální 

začleňování osob                
100,- Kč /hod

E) Sociálně terapeutické činnosti

F) 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

G) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
2. podpora při zajištění chodu domácnosti

Fakultativní úkony - cena dopravy autem - dle vnitřního předpisu organizace (na základě ujeté vzdálenosti)

Masáže - u Vás doma/ mobilní masážní stůl/ nebo v Centru denních služeb v Hořovicích, tel. 733 581 348

100,- Kč/hod

100,- Kč/hod

100,- Kč/hod

e-mail: info@digitusmise.com, anyzova@digitusmise.com, borovska@digitusmise.com,    =  web: digitusmise.com       

Digitus Mise, o.p.s. - Odlehčovací služby

KONTAKTY :    Tel. 311 517 265,    739 833 316,    731 041 762,     603 252 198,   

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 

podporující soc. začleňování osob

100,- Kč/hod

100,- Kč/hod




