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CENÍK ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ DLE ÚKONŮ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍ SLUŽBOU  
DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY CHVALČOV 

 

V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., § 12 - kterou se provádějí některá ustanovení Zákona 108/2006 Sb., 
 o sociálních službách. 

 

Základní činnosti  Kód Úkony Úhrada* 

Základní sociální 
poradenství 

  
Zdarma 

Pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o 
vlastní osobu 

   
100 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 
pomůcek 

130,- Kč/hod 

101 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč/hod 

102 
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru 

130,- Kč/hod 

103 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití   
(snídaně/ oběd/ svačina a nápoje) 

130,- Kč/hod 

Pomoc při osobní 
hygieně nebo 
poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu 

200 Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč/hod 

201 Pomoc při použití WC 130,- Kč/hod 

Výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti 

300 Pracovně výchovná činnost 130,- Kč/hod 

301 
Nácvik a upevňování motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností 

130,- Kč/hod 

302 
Vytvoření podmínek pro zajištění přiměřeného 
vzdělávání 

130,- Kč/hod 

Zprostředkování 
kontaktu se 
společenským 
prostředím 

400 
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a 
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 
sociální začleňování osob 

130,- Kč/hod 

Sociálně terapeutické 
činnosti 

500 
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede 
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 
dovedností podporujících sociální začleňování osob 

130,- Kč/hod 

Pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 

600 
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 
oprávněných zájmů 

130,- Kč/hod 

Poskytnutí stravy  Pomoc se zajištěním obědů od externích dodavatelů Zdarma** 

 

*     Výše úhrady za poskytnuté služby se počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění    
základních činností klientovi dle výše uvedených úkonů.  
 

**  Úhrady za obědy jsou ve vlastní režii jednotlivce dle nabídky externích dodavatelů.  
 

Strava: 

Snídaně včetně nápoje (čaj, káva) 20,- Kč 

Svačina včetně nápoje  (čaj, káva) 10,- Kč 
 
 

Ceník vstupuje v platnost dne 1. 6. 2022                                                               
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