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CENÍK SLUŽEB – DENNÍ STACIONÁŘ - platný od 1.7.2022 

Příloha č. 1 smlouvy 
 

Název služby Cena s DPH 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč / hod 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135 Kč / hod 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135 Kč / hod 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135 Kč / hod 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč / hod 

pomoc při použití WC 135 Kč / hod 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

oběd  75 Kč / porce 

snídaně 15 Kč / porce 

svačina 10 Kč / porce 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv: 
pracovně výchovná činnost 30 Kč / hod 

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností           30 Kč / hod 

vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 
uplatnění 

30 Kč / hod 

upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující 
sociální začleňování osob 

  30 Kč / hod 

činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 
dovedností podporující sociální začleňování 

30 Kč / hod 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí (doprovod lékař, lékárna, pošta, obchod, úřad apod.) 

 
135 Kč / hod 

Úhrady ostatní:  

za omluvený den 15 Kč/ den 

za neomluvený den 20 Kč / den 

Základní sociální poradenství:  

o soc. službách, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, ZTP, příspěvku na bydlení, 
žádost do DD atd 

zdarma 

Fakultativní služby:  

hromadná doprava 7 Kč / km 

Výlety a další akce pořádané sociální službou dle kalkulace akce 
 

Netrvá-li poskytování úkonu (základního i fakultativního) celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
 
 


