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Alej 17. listopadu 1101 
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Tel: +420 416 858 111 – 2  

 

DENNÍ STACIONÁŘ  
Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD - platný od 1. 3. 2022(Příloha č. 1) 
 

 cena Kč četnost 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
➢ Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

➢ Pomoc a podpora při oblékání včetně speciálních pomůcek 
➢ Pomoc a podpora při prostorové orientaci a samostatném 

pohybu ve vnitřním prostoru 

➢ Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

 
 

 
120,- Kč 

 
 

 
hod. 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

hygienu 
➢ Pomoc při úkonech osobní hygieny 

➢ Pomoc při použití WC 

 

120,- Kč 

 

hod. 

3. Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy 
➢ Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy 

a potřebám dietního stravování 

➢ Dovoz oběda 

 
75,- Kč 

 

15,- Kč 

 
porce 

 

den 

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická 
činnost, pomoc při uplatňování práv – paušální úhrada 

➢ Pracovně výchovná činnost 

➢ Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností 

➢ Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání 
nebo pracovního uplatnění 

➢ Upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporující sociální začleňování osob 
➢ Činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporující sociální 
začleňování. 

➢ Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

 
 

100,- Kč 

 

 
 

den 

5. Úhrady ostatní 

➢ za omluvený den 
➢ za neomluvený den 

 

15,- Kč 
20,- Kč 

 

den 
den 

6. Úhrady fakultativních služeb 
➢ pronájem jídlonosiče – paušál                                                                                    

➢ pochůzky (lékař, lékárna, banka, pošta, obchod apod.) 

➢ doprava vč. 21% DPH 
➢ výlety a další akce pořádané sociální službou – dle kalkulace akce 

 

 
15,- Kč 

130,- Kč 

7,- Kč 
dle 

kalkulace 

 

 
měsíc 

hodina 

km 

7. Základní sociální poradenství (sociální služby, příspěvek na péči, 

příspěvek na mobilitu, ZTP, příspěvek na bydlení, žádost do Domova 

pro seniory atd.) 

zdarma 

 

Pedikúra - na objednání, dochází externí pedikérka (ceny dle aktuálního ceníku) 
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Základní činnosti stanovené dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 46 „V denních stacionářích se 
poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního 

postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby“. 

Maximální výše úhrady za poskytování služby v denním stacionáři - Vyhláška č. 391/2011 Sb. §12, kterou se 

provádějí některá ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb. §46). 
V ceně za pobyt v denním stacionáři je zahrnuta asistence při cestě uživatele z domova do denního stacionáře a 

zpět. 

 

Důležitá telefonní čísla a emailové adresy: 

 

 

 pevná linka 
mobilní 

telefon 
emailová adresa 

ústředna 416 858 111   

vedoucí SSP 416 858 457 602 424 301 bohdana.kutilova@pnsp.cz 

sociální pracovnice 416 858 456 702 194 922 socialni@pnsp.cz  

rozvoz obědů 416 858 325 728 885 924 rozvozobedu@pnsp.cz 

denní stacionář  721 836 893  

 
 

VÁŽENÍ ZÁJEMCI o sociální službu Denní stacionář Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. 

             Jaké jsou VÝHODY využívání naší služby Denní stacionář?  

→ službu Denní stacionář poskytujeme občanům  ROUDNICE N. L. a spádových obcí do 20 km. 

→ službu Denní stacionář poskytujeme v pracovní dny (PONDĚLÍ až PÁTEK), od 7.00-17.00 

hodin 

→ každý uživatel si sám stanoví dny pobytu a čas strávený v denním stacionáři 

→ denní stacionář má BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP 

→ denní stacionář navštěvují i SENIOŘI S CHODÍTKY ČI INVALIDNÍMI VOZÍKY (podmínkou je 

schopnost uživatele nasednout do našeho automobilu) 

→ naše uživatele SVÁŽÍME do denního stacionáře naším AUTOMOBILEM, odpoledne opět 

zajišťujeme ROZVOZ DO JEJICH DOMOVŮ 

→ pro VAŠI BEZPEČNOST, JISTOTU A KLID nosíme výrazné, JEDNOTNÉ OBLEČENÍ s potiskem  

→ VZDĚLÁVÁME SE v oblasti poskytování sociálních služeb (pečovatelská služba, denní 

stacionář) 

→ pro Vaši spokojenost nabízíme ZAJÍMAVÉ FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

→ jezdíme na VÝLETY (hipoterapie-koně Slatina, Zoocentrum Srdov, různé výstavy v Roudnici n.L. a 

v okolních městech Podřipska, Řipská pouť, pštrosí farma Židovice atd.) 

→ nabízíme poskytování aktivity TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. 

→ našim uživatelům nabízíme REMINISCENČNÍ (vzpomínkovou) TERAPII 

→ nabízíme Vám MOŽNOST volby DIETNÍ STRAVY dle Vašeho zdravotního stavu 

→ operativně REAGUJEME na Vaše požadavky, potřeby a přání 

→ SPOLUPRACUJEME s Vašimi rodinami 

→ VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB vyřizujeme přímo U VÁS DOMA, odpadá chození se složenkou na poštu či 

do banky, tato služba je ZDARMA  

→ pomůžeme Vám s vyřízením žádosti o příspěvek na péči, žádosti o příspěvek na mobilitu, žádosti o 

přiznání průkazu osoby se zdravotním postižené (ZTP), žádost do domova pro seniory 

                                                                                                         úsek Služby sociální péče  
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