
 

 

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování služby 

 

Základní činnosti  poskytované dle § 12 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v souladu se zá-
konem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výše úhrady za poskytování sociální služby činí 
120,- / Kč na hodinu, dle doby skute čně pot řebné k vykonání úkonu . Pro každý úkon je sta-
novena průměrná doba jeho trvání.  

Úkony základních činností: 

Pomoc p ři zvládání b ěžných úkon ů péče o vlastní osobu 
Čas  
úkonu 

Cena  
úkonu 

Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 15 minut 30,- 

Pomoc při přesunu na lůžko, kardiokřeslo nebo vozík 5 minut 10,- 

Pomoc při prostorové orientaci 5 minut 10,- 

Pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 5 minut 10,- 

Pomoc p ři osobní hygien ě nebo poskytnutí podmínek pro osob-
ní hygienu 

  

Pomoc při úkonech osobní hygieny 5 minut 10,- 

Pomoc při použití WC 10 minut 20,- 

Pomoc při výměně inkontinenčních pomůcek 10 minut 20,- 

Poskytnutí stravy    

Zajištění stravy dle objednávky v době využívání služby   

Pomoc při podávání stravy, úprava stravy (např. krájení) 5 minut 10,- 

Pomoc při dodržování pitného režimu (pomoc při pití) 5 minut 10,- 

Výchovné, vzd ělávací a aktiviza ční činnosti   

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností 

15 minut 30,- 

Aktivizační činnosti dle individuálních schopností klienta  15 minut 30,- 

Pracovně výchovné činnosti  15 minut 30,- 
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Zprost ředkování kontaktu se spole čenským prost ředím   

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 10 minut 20,- 

Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální za-
čleňování osob 

10 minut 20,- 

Sociáln ě terapeutické činnosti   

Adaptace a integrace klienta, podpora v obtížných situacích, so-
ciální komunikace, pomoc při navazování vztahů 

15 minut 30,- 

Pomoc p ři uplat ňování práv, oprávn ěných zájm ů a při obstará-
vání osobních záležitostí 

  

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

15 minut 30,- 

 

Stravování: 

Zajišt ění stravy  

snídaně 20,- Kč 

svačina 15,- Kč 

oběd 75,- Kč 

odpolední svačina 15,- Kč 

 

Fakultativní služby, nabízené klient ům nad rámec uvedené vyhlášky: 

Využití služebního vozidla NADĚJE  8,- Kč / km 

Využití služebního vozidla NADĚJE s možností přepravy  
na invalidním vozíku 

8,- Kč / km 

Dohled nad užíváním léků 5,- Kč / úkon 

 

 

Datum platnosti od 1. 1. 2016 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Chovancová, vedoucí denního stacionáře 

 

 

 

Převzal / a: ………………………………………… 


