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5tup€ň příspěVku na péčiI 0,1 ll lll
pomoc přlžvládání běžných úkonú oéčé o vlastníosobu:

pomoc při ob|ékání a svlékání Včetně speciálních pomůcek
0,3 0,5 o,7 0,8

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 0,3 0,5 o,7 0,8
pomoc při prostolové orientaci, samostatnéín pohybu ve

0,3 0,5 o,/ 0,8
pomoc a podpora při podávání iídla a pití 0,3 0,5 o,/ 0,8
pono. Pň ósobní lry3leně nebo po§kytnutí Podmínet( pro
osobní hÝ*leňu

úkonech osobní hy8ieny 0,3 0,5 o,7 0,8
základní péčio Vlasy a nehtY 0,3 0,5 0,7 0,8

o,3 0,5 0,7 0,8

poskytnutí §travy nebo pomoc při zajiŠtě n Í stlavy
165 165 165 165

pomoc při přípíavě straw
0,3 0,5 a,-l 0,8

po§kYtn utí ubytování
100 100 100 100

\,^íchovné, vzděláVací a aktivizační činnosti

nácv]k a upevňováni motor]ckých, psychických a sociálních
schopnostía dovedno5ti 0,3 0,5 o,/ 0,8

podpoía při zaj]štění chodu domácnosti
0,3 0,5 o,7 0,8

zpíoslřédkování lontaktu se spolcčenským pro§lředím
lóprovázenidoškoy, Škókkéhožřizeni, r lékal, doÉňénnáni, na zájmové a
Jonoělovéak]vty, na org;nyveřejnénloc, inínúepóskytuikiveřejné 5 užbyajiné
tv !ji.iso.álnlsl!žbyédopíováenizpěl 2,2 2,2 2,2 2,2
lomo. pi obnovenínebo upevi án i kkonb kiu 9rodiíou a poňóc á podpom přidálši.h
)ll vilách podporu]ici.h so.iá ni záa eňoVáni o.ob 2,2 2,2 2,2 2,2

roclálně terepeutické člnnosti
0,3 0,5 o,1 0,8

pomoc při uplatňování práv, oprávněňýGh ,ájmú á Při
ob§tařávání osobních ráležito§tí
pomOc při komUn]raci Vedou.i i Up aiňováni pláv a opláýnĚnÝ.h zájmú 0,2 a,2 o,2 o,2
pomoc při Ý}fu oÝáni běiný.h žrentoíi a,2 o,2 o,2 o,2
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Platný ceník, odlehčovací služba, od I.3,2O22
aásiká ie stanov€na v kc !a 1minutu s wiírnkou bodů: Doskvtnutístráw á Dos*vtnutí u bvtóvání


