
 

 

 

SAZEBNÍK (platný od 1. 5. 2021) 
příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování sociální služby  

 

DENNÍ STACIONÁŘ 
 

DŮM NADĚJE BRNO-VINOHRADY, Velkopavlovická 13, 629 00  Brno 

 

Základní činnosti 
Průměrná 

doba trvání 
úkonu 

Výše 
úhrady 

A) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU 

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

2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 5 minut 10,- Kč 

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 5 minut 10,- Kč 

4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 5 minut 10,- Kč 

B) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 5 minut 10,- Kč 

2. Pomoc při použití WC 10 minut 20,- Kč 

3. Výměna inkontinentních pomůcek 10 minut 20,- Kč 

C) POSKYTNUTÍ STRAVY 

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování (strava je připravována ve stravovacím zařízení NADĚJE v Brně-Bohunicích): 

          - snídaně 45,- Kč 

          - svačina 12,- Kč 

          - oběd 64,- Kč 

D) VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI 

1. Pracovně výchovná činnost 15 minut 30,- Kč 

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

15 minut 30,- Kč 

3. Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo  
    pracovního uplatnění 

15 minut 30,- Kč 

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 

10 minut 20,- Kč 

F) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob 

15 minut 30,- Kč 

G) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ  
      OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů  15 minut 30,- Kč 

NADĚJE, OBLAST BRNO 



Fakultativní služby Výše úhrady 

Dovoz a odvoz klientů (pouze oblasti stanovené aktuálně platným rozhodnutím ředitele) 7,- Kč / km 

 

 

Ostatní poskytované služby Výše úhrady 

1. Základní sociální poradenství bezplatně 

2. Pastorační služby bezplatně 

 

Výše úhrady za poskytování všech uvedených základních činností činí 120,- Kč / hodinu 

a je účtována dle doby skutečně potřebné k vykonání úkonu. Pro každý úkon je 

stanovena průměrná doba trvání úkonu. Tato hodnota je pouze orientační a může být 

upravena dle individuálních potřeb klienta.  

 

 

Odhlašování sjednaného dovozu: 

Sjednaný dovoz do denního stacionáře je třeba odhlašovat u pracovníků denního 

stacionáře osobně nebo telefonicky nejlépe 2 dny předem. V mimořádných a 

odůvodněných případech lze dovoz klienta do denního stacionáře odhlásit nejpozději do 7 

hodin dne poskytování služby. Pokud klient dovoz včas neodhlásí, je povinen uhradit 

cenu dopravy i v případě, že dovoz nevyužije. 
 


