
 
 Úhrada za úkony pomoci a podpory 

 

 

 

Popis úkonů cena 

Pomoc při přípravě stravy – podpora a pomoc pracovníka při přípravě 

stravy 

Pomoc s přípravou oběda 20 Kč 
Pomoc s přípravou večeře 10 Kč 

praní ložního a osobního prádla 90 Kč/ hodinu 
 

120 Kč/ hodinu 
130 Kč/ hodinu 

při nácviku, při 

poskytnutí rady 

při poskytnutí podpory 

při provedení úkonu 

 
žehlení ložního a osobního prádla 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti 

(při vysávání, vytírání podlahy, mytí nádobí, mytí oken, stírání prachu, 
použití úklidových čisticích prostředků atd. 

  

2. pomoc při údržbě elektrospotřebičů - např. odvápnění konvice, 

odmrazování lednice, čištění pračky, výměna sáčku ve vysavači, čištění 
sporáku atd. 

90 Kč/ hodinu při nácviku, při 

poskytnutí rady 
nácvik manipulace s elektrospotřebiči   

3. podpora v hospodaření s penězi - pomoc s rozvržením peněz dle 
potřebnosti, sledování výdajů a zůstatků atd. 

120 Kč/ hodinu při poskytnutí podpory 

pomoc s nákupem potravin, hygienických potřeb, oblečení, obuvi, 

elektroniky atd. 130 Kč/ hodinu při provedení úkonu 

pomoc s nákupem oblečení, obuvi, elektroniky apod. 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím kontaktu se svým okolím – např. se sousedy, s ostatními 
občany obce, se známými, spolupracovníky, prodavači atd.) 

  

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností 

  

nácvik obsluhy mobilního telefonu, počítač,   

nácvik cestování doprav. prostředky, nácvik jízdy na kole (dojíždění za 
prací) 

  

výuka znalosti hodin (délka horizontu dne, týdne a měsíce)   

užívání léků, dodržování léčebného režimu, zajištění zdravotní péče – 

objednání k lékaři, vyzvednutí léků, zajištění kompenzačních pomůcek, 
konzultace s odborníky (lékař, psycholog, ortoped, urolog, zubař apod….) 

  

3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání   

pomoc při vyhledání vhodného vzdělávacího kurzu, podání přihlášky 
apod. 

  

4. podpora v oblasti partnerských vztahů   

podpora při navázání kontaktu s partnerem, pomoc při sepsání a 
uveřejnění inzerátu 

 
90 Kč/ hodinu 

 
při nácviku, při 

poskytnutí rady 
vzájemně si pomáhat, přijímat kompromisy 

zprostředkování návštěvy u odborníka na partnerské vztahy a sexuologii 

sexuální výchova, vhodná volba antikoncepce 

120 Kč/ hodinu při poskytnutí podpory 5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního 
procesu 

pomoc při vhodném výběru pracovního zaměření s ohledem na 

schopnosti, 
Možnosti a zájem uživatele 

130 Kč/ hodinu při provedení úkonu 

pomoc se sepsáním žádosti o práci, životopisu   

nácvik pracovních povinností (včasný příchod do práce, dodržování 

pracovní doby, pracovních povinností, používání pracovních pomůcek, 
komunikace s nadřízenými) 

  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. doprovod do školy, k lékaři, do zaměstnání, na úřady, na zájmové 

aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět 

  

2. podpora a pomoc při využívání služeb (kadeřník, švadlena, pedikúra, 
knihovna, posilovna atd.) 

90 Kč/ hodinu při nácviku, při 

poskytnutí rady 
vyhledávání a zajištění služeb (internet, tisk apod.) 

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 
podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 120 Kč/ hodinu při poskytnutí podpory 

podpora při telefonické, písemné nebo ústní komunikaci při kontaktu s 
rodinou 130 Kč/ hodinu při provedení úkonu 
podpora při účasti na kulturních a sportovních akcí 

podpora při organizování výletů, návštěv   



Sociálně terapeutické činnosti: 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 

sociální začleňování osob 

 

podpora schopnosti řešit běžné problémy (ztratím se, zapomenu peníze, 
ujede mi autobus, udělá se mi nevolno …) 

  

podpora schopnosti rozhodovat o svém životě (i běžná každodenní 
rozhodnutí), vyjádřit svá přání 

90 Kč/ hodinu 

 
 

120 Kč/ hodinu 

při nácviku, při 

poskytnutí rady 

 

při poskytnutí podpory 

schopnost pečovat o svůj zevnějšek, hygienické návyky, udržovat 

čistotu oděvu, péče o své zdraví 

podpora sociálních dovedností – pozdravit, poděkovat, umět slušně 
požádat 

podpora vzájemného soužití, tolerance, respekt ke spolubydlícím 130 Kč/ hodinu při provedení úkonu 
podpora k dosažení cílů, organizace volného času, IP 

 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 

zájmů – jednání na úřadech, zprostředkování informací srozumitelnou 

formou, vypsání tiskopisu, reklamace zboží, podpora při vkládání 

vlastních finančních prostředků do banky na osobní účet, pomoc 

s vypsáním složenky, 

 

90 Kč/ hodinu 

 
 

120 Kč/ hodinu 

 

130 Kč/ hodinu 

 

při nácviku, při 

poskytnutí rady 

při poskytnutí podpory 

při provedení úkonu 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí – odhlášení, přihlášení stravy 

v případě odebírání obědů od dodavatele, dobíjení mobilního telefonu, 

 

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 
 

90 Kč/ hodinu 
 

při nácviku, při  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
 poskytnutí rady 

 

3. pomoc při použití WC 120 Kč/ hodinu při poskytnutí podpory 

 
130 Kč/ hodinu při provedení úkonu 

 

 

 

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. 

 
 

Částku za pomoc při přípravě stravy hradí nejen uživatel, který za pomoci pracovníka tato jídla připravuje, ale 

hradí ji také ostatní uživatelé služby, pro které je strava připravována. 

 

 

 

Tento ceník je platný od 1. 2. 2017 

 Mgr. Ing. Vít Janků v.r. 

ředitel 


