
 

 

Příloha č. III Smlouvy o poskytování sociální služby v DS 

 

Ceník úkonů poskytovaných v denním stacionáři 
 

Popis úkonů cena 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

 pomoc při obouvání a vyzouvání  

 

90 Kč/ hodinu         dohled, rada 

 

120 Kč/ hodinu       při poskytnutí podpory 

 

130 Kč/ hodinu       při provedení úkonu 

2. pomoc při přesunu na židli, lůžko, vozík 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití: 

 nakrájení jídla 

 nalévání tekutin 
 podávání stravy /u vyšší míry podpory/ 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny:  

 mytí rukou po WC, před a po jídle 

 sprchování /spadá i regulace vody/ 

 péče o močový katetr 

90 Kč/ hodinu         dohled, rada   

 

120 Kč/ hodinu       při poskytnutí podpory 

 

130 Kč/ hodinu       při provedení úkonu 

2. pomoc při použití WC:  

 použití WC 

 spláchnutí WC 

 použití toaletních potřeb a hyg. pomůcek 

c) poskytnutí stravy: snídaně 

                                    oběd                                   ceny podle platného příkazu ředitele 

                                    svačina            

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1. pracovně výchovná činnost – zapojení do údržby parku, nádvoří, nácvik 

vaření, péče o zvířata apod. 

 

45 Kč/ hodinu         dohled, rada   

 

60 Kč/ hodinu         při poskytnutí podpory 

 

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností: 

 výtvarná aktivita 

 keramická dílna  

 rukodělné aktivity 

 tkalcovská dílna 

 sportovní a pohybové aktivity 

 účast na aktivitách v zařízení 

 

 

90 Kč/ hodinu         dohled, rada   

 

120 Kč/ hodinu       při poskytnutí podpory 

 

 

 hudební aktivity                            60 Kč/ za hodinu 

 animoterapie                            60 Kč/ za hodinu 

 hiporehabilitace – jízda na koni                            90 Kč/ za hodinu 

 snoezelen 

 wellness - vířivka 
                           90 Kč/ za hodinu 

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo 

pracovního uplatnění, 

 vědomostní aktivity 

 opakování trivia 

 dopravní výchova 

 výuka telefonování 

 výuka znalosti hodin 

90 Kč/ hodinu         dohled, rada   

 

120 Kč/ hodinu       při poskytnutí podpory  



 

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění 

kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální 

začleňování osob, např. 

 pomoc při zprostředkování telefonního hovoru v případě 

vlastního mobilu 

 asistovaný doprovod na kulturní, společenské a sportovní akce 

mimo zařízení /divadlo, kino, koncerty, sportovní utkání…/ 

 

90 Kč/ hodinu         dohled, rada   

 

120 Kč/ hodinu       při poskytnutí podpory 

 

130 Kč/ hodinu       při provedení úkonu 

 Vycházka z areálu - samostatný pohyb, bez dohledu 

                                       - skupinová 

                   5 Kč za vycházku             

                   50 Kč za hodinu 

 Jednodenní výlety - skupinový /bez dopravy/ 
                              - s rodiči 

                   50 Kč za 1 hodinu  

                   10 Kč za 1 hodinu  

 Pracovní výlet, reprezentace zařízení 
                   25 Kč za 1 hodinu 

                   nad 4 hodiny – 100 Kč 

 Vícedenní výlet 
Dle poskytnuté rady, podpory, provedení při 

jednotlivých úkonech 

f) sociálně terapeutické činnosti: 

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 

nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 

podporujících sociální začleňování osob 
 

 

 

 

90 Kč/ hodinu         dohled, rada   

 

120 Kč/ hodinu       při poskytnutí podpory 

 

 

 individuální psychosociální podpora klienta s rizikovým 

chováním /rozbor rizik, chování, prevence …/ 

 podpora společensky přijatelného chování /pravidla chování, 

jejich dodržování, rozhovory – individuální, skupinové/ 

 schopnost pečovat o svůj zevnějšek, hygienické návyky, 

udržovat čistotu oděvu, péče o své zdraví 

 podpora sociálních dovedností – pozdravit, poděkovat, umět 

slušně požádat 

 podpora vzájemného respektu a tolerance k ostatním uživatelům 

 podpora k dosažení cílů, organizace volného času, individuál. 

Plánování 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv oprávněných 

zájmů 

 

90 Kč/ hodinu         dohled, rada   

 

120 Kč/ hodinu       při poskytnutí podpory 

 

 řešení stížností 

 pomoc při jednání na úřadech /pošta, knihovna…/ 

 

 

 

           Pokud poskytování úkonů péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného 

času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud se poskytuje úkon více uživatelům současně, částka za poskytnutý úkon 

se rozpočítá mezi jednotlivé uživatele.    

 

            

 

 

            Tento ceník je platný od 1. 2. 2017 
 Břežany:  12.1.2017                                    Mgr.  Ing. Vít Janků v.r. 

                                                                                                                                           ředitel  

  


