AKTUÁLNÍ INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ LEDOVEC, Z.S.
1. Místo, čas a způsob poskytování sociální služby Denní stacionář Ledovec, z.s.
Čas a místo poskytování sociální služby
Místem poskytování je Dům Ledce, výtvarná dílna „U jam“ a další místa dle specifického určení
programu (konkretizováno vždy pro kalendářní měsíc v materiálu Infolist).
Čas

Místo

8:30 – 15:00

Dům Ledce

Úterý

specifický

specifické

Středa

8:30 – 15:00

Dům Ledce

Čtvrtek

8:30 – 11:30

U jam

Pátek

8:30 – 15:00

Dům Ledce

Pondělí

Rozsah a způsob poskytování sociální služby
Sociální služba Denní stacionář Ledovec, z.s. je zajišťována poskytováním tzv. základních činností
stanovených zákonem č. 108/2006 Sb. (§ 46) a upřesněných vyhláškou č. 505/2006 Sb. (§ 12). Denní
stacionář Ledovec, z.s. dále zajišťuje také tzv. fakultativní služby. Výčet základních a fakultativních
služeb (včetně podrobného popisu jejich konkrétní realizace) je uveden v následujícím textu.
a. Základní činnosti sociální služby Denní stacionář Ledovec, z.s.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Tuto základní činnost realizujeme formou přímé dopomoci uživatelům při oblékání a svlékání
oděvů a přímé pomoci při podávání jídla a pití.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Tuto základní činnost realizujeme přímou pomocí při úkonech osobní hygieny a při použití WC.
Poskytnutí stravy
Poskytnutí stravy je ve stacionáři zajištěno nabídkou nápojů po celou dobu poskytování služby
a formou jednoho hlavního jídla (oběd). Ve stacionáři je také vytvořen prostor pro konzumaci
vlastního doneseného jídla (svačina).
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
Cílem této základní činnosti je podpora uživatelů v nácviku praktických dovedností pro samostatný
život. Jde zejména o teoretické vzdělávací aktivity a o praktické nácviky činností běžného života
a praktické nácviky v oblasti sebeobsluhy.
Ve stacionáři konkrétně nabízíme – nácvik běžných prací v domácnosti (úklid, třídění a vynášení
odpadu, práce v kuchyni, nakupování, mytí nádobí, obsluha myčky, praní a žehlení prádla apod.);
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nácvik hospodářských činností (sezónní práce na zahradě, krmení a péče o domácí zvířata, pečení
chleba apod.); podpora při péči o pracovní a jiné oblečení; podpora při péči o vlastní hygienu apod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Cílem aktivit v rámci této základní činnosti je umožnit uživatelům kontakt s běžnými službami
a aktivitami odpovídajícími jejich věku. Tyto aktivity zároveň podporují uživatele v rozvoji dovedností
při společenském kontaktu a ve schopnostech samostatně zvládat situace spojené s běžným
společenským životem.
Ve stacionáři konkrétně nabízíme – výlety, kulturní programy (návštěvy divadel, muzeí apod.)
a vícedenní pobyty.
Sociálně terapeutické činnosti
Cílem aktivit v rámci této základní činnosti je podpořit vyjadřování uživatelů (jejich pocitů, postojů
apod.), pomoci jim vyjadřovat jejich svobodnou vůli a přání. Dalším cílem je podpořit porozumění
společenským kontextům, vztahům ve skupině a mezi lidmi.
Ve stacionáři konkrétně nabízíme – komunikační skupiny zaměřené na problematiku vztahů,
individuální rozhovory zaměřené na problematiku vztahů (ve skupině, v rodině, partnerských apod.),
výtvarnou dílnu. Tréninkovým prostorem pro porozumění vztahů ve skupině je také doba svozu
uživatelů.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Touto základní činností se snažíme podpořit uživatele v tom, aby porozuměli významu ochrany
vlastních práv, uměli svá práva chápat a uplatňovat ve svém životě a také nabízíme podporu při
zařizování osobních záležitostí.
Ve stacionáři konkrétně nabízíme – komunikační skupiny zaměřené na problematiku uplatňování
práv a oprávněných zájmů, individuální rozhovory zaměřené na problematiku uplatňování práv
a oprávněných zájmů, doprovod při obstarávání osobních záležitostí (lékař, úřad apod.).

b. Fakultativní činnosti sociální služby Denní stacionář Ledovec, z.s.
Individuální dovoz do místa poskytování služby
Individuální dovoz do místa poskytování služby je zajišťován pro klienty, kteří nemají jinou
možnost, jak se do místa poskytování služby dostat (nemohou se dostavit na místo srazu odvozu
nebo nemohou využít běžné veřejné dopravy).
Individuální dovoz je zajišťován v okruhu 7 km kolem místa poskytování služby – Ledce.
Podpora při pobytu v léčebném zařízení
Tato fakultativní činnost je nabízena uživatelům, kteří jsou v době poskytování služby dlouhodobě
hospitalizování v léčebném zařízení. Smyslem činnosti je udržení kontaktu s uživatelem a jeho
podpora při pobytu v léčebném zařízení (např. v komunikaci s ošetřujícím personálem, v adaptaci na
nové prostředí apod.).
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2. Způsob stanovení výše úhrady za poskytování sociální služby
Výše úhrady za poskytování sociální služby DS Ledovec, z.s. se stanoví součtem částky za skutečně
odebranou službu (hodiny poskytované služby v rozsahu sjednaných aktivit základních činností),
částky za odebranou stravu a částky za skutečně čerpané fakultativní činnosti.
Základní činnosti jsou vykonávány během poskytování služby v místě poskytování a při svozu
uživatelů do místa poskytování služby – Dům Ledec.
Celková výše úhrady je stanovena na základě platného ceníku poskytování sociální služby a na
základě dojednaného rozsahu čerpání činností služby na dané období.
3. Ceník poskytované sociální služby platný od 1. 1. 2016
Druh činnosti / aktivit v rámci činností
Aktivity základních
služby (dle vyhlášky)

Cena

činností Doprovod při obstarávání osobních záležitostí
Ostatní

Fakultativní činnosti

100 Kč/hod
35 Kč/hod

Individuální dovoz do místa poskytování služby

120 Kč/hod
+ 2,50 Kč za
km jízdy

Podpora při pobytu v léčebném zařízení

120 Kč/hod
+ 2,50 Kč za
km jízdy

Strava

30 Kč/oběd

V Ledcích dne ……………………………………

……………………………………………………..
uživatel

………………………………………….
manažer/ka DS Ledovec, z.s.

……………………………………………………..
opatrovník
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