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CENIK STORITEV V OSKRBOVANIH STANOVANJIH (MS Šmelc) OD 1.11. 2016 dalje

Storitve v oskrbovanih stanovanjih

delavnik

nedelja

praznik

v EUR na

v EUR na

v EUR na

uro

uro

uro

12,00

OSNOVNA OSKRBA

16,80

18,00

- prinašanje pripravljenih obrokov hrane (obrok se plača posebej), priprava enega obroka hrane.
pomoč pri pripravi obrokov v stanovanju, (v kolikor je naročena samostojna storitev brez storitve
socialne oskrbe)
- nabava živil in/ali drugih potrebščin.
- osnovno in generalno čiščenje stanovanja, odnašanje smeti, čiščenje stekel In drugo specialno
čiščenje.
- pranje in likanje perila, ali prinašanje in odnašanje čistega in umazanega perila, pranje, sušenje in
likanje posteljnega in osebnega perila.
- spremljanje pri obisku trgovin.
- in druge storitve.

1741

SOCIALNA OSKRBA

23,01

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:
- pomoč pri oblačenju in slačenju.
- pomoč pri umivanju,
- pomoč pri hranjenju.
- pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
- v z d r ž e v a n j e in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
- gospodinjska pomoč:
- prinašanje

enega pripravljenega

- pomivanje

uporabljene

posode,

- osnovno čiščenje bivalnega
- postajanje

in prestiljanje

- pomoč pri ohranjanju

obroka oli nabava živi i in priprave enega obroka hrane,

delo prostorov z odnašanjem

postelje in osnovno vzdrževanje

socialnih

smeti.
spalnega prostora,

stikov:

- vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s
sorodstvom,
- spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti.
- informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter
priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
- organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva.
najmanjša enota naročila storitve je lahko 30 minut
Na podlagi 6 točke 1. odstavka

1 I [Naslov]

42. člena ZDDVso

soc.var

storitve

oproščene plačil DDV.

24,49

PAKETI ZA OSKRBOVANA STANOVANJA

v EUR mes.

PAKET 1
42,00

4 ure osnovna oskrba
izbrane storitve
PAKET II

84,00

8 ure osnovna oskrba
izbrane storitve
Pn paketih je obračunan

12,5% popust

na osnovno

ceno

Ostale tržne storitve (samo delavniki);
Storitve socialne službe
Storitve delovne terapije - individualne

v EUR na
uro

DDV V
stop. DDV

ceni

18,05

22% 3,25

19,40

22% 3,50

- individualna delovna terapija je sestavljena iz treninga senzomotoričnih sposobnosti, učenja
dnevnih aktivnosti, treninga kognitivnih sposobnosti, svetovanja in treninga uporabe pripomočkov.
Vključitev v domsko skupinsko delovno terapijo, dnevno cca
1,5-2 ure

22%

5,00

0,90

- skupinska delovna terapija j e sestavljena iz skupinskih terapevtskih vaj, skupinskih obravnav vključitev v kreativne delavnice, funkcijskega usposabljanja preko glasbe, skupinskih obravnav
kognitivnih motenj, sodelovanja s svojci
Vključitev v kreativne delavnice z materialom za
ustvarjanje, za posamezno delavnico

22%

10,00

1,80

Fizioterapevtske storitve po želji

po ceniku tržnih dejavnosti (z DDV)

Pedikura na domu

po ceniku tržnih dejavnosti (z DDV)

storitve

tržnih dejavnosti

so obdavčene

z DDV

Storitve se zaračunavajo mesečno, rok plačila Je do 15. v mesecu za pretekli mesec, v nasprotnem primeru
si pridržujemo pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
Cenik je potrdil svet zavoda na 18. seji dne 10.10. 2016, cene veljajo od 1.11. 2016 dalje.
Šmartno pri Litiji, dne 10.10. 2016
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