CENÍK - OSOBNÍ ASISTENCE
Ustanovení Vyhlášky 505/2006 Sb. § 5 odst.2: Maximální výše úhrady za poskytování
osobní asistence činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k
zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá
celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

CENA ÚKONŮ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ
je závislá na době poskytování jedné návštěvy a je jednotná pro všechny základní činnosti
Čas poskytování jedné služby
Cena

do 3 hod (včetně)

nad 3 hod

nad 5 hod

126,-Kč/hod

108,-Kč/hod

90,-Kč/hod

(2,10Kč/min)

(1,80Kč/min)

(1,50Kč/min)

ÚKONY ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ SLUŽBY
ustanovení § 5 odst.1 Vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při
podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při
prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4. pomoc při přesunu
na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC,
c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1.pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a
osobních věcí, 2. nákupy a běžné pochůzky,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 2.
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob, 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických,
psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při
vyřizování běžných záležitostí,
Fakultativní úkony: jsou úkony, které poskytujeme nad rámec úkonů
základních činností služby a uživatel je může čerpat individuálně.
Úkony jsou účtovány v plné výši vynaložených nákladů nezbytných pro jejich
zajištění bez kalkulace zisku.

Cena

Dohled nad dodržováním léčebného režimu

1,- Kč / úkon

Dovoz uživatele služebním vozem

9,- Kč / km

Dovoz nákupu/ cesta uživatel-nákup-uživatel

27,-Kč / úkon
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