CENÍK - DENNÍ STACIONÁŘ
Ustanovení Vyhlášky 505/2006 Sb. § 12 odst.2a): Maximální výše úhrady za poskytování
sociálních služeb v denních stacionářích činí130,-Kč za hodinu, podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a),
b) a d) až g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění,
netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Cena za bod c) není tímto ceníkem stanovena. Uživatelům je dodávána a účtována
konkrétním přímým dodavatelem.
Cena služby je závislá na délce poskytování služby, v které jsou uživateli zajištěny úkony
v rozsahu základních činností služby dle jeho individuálního plánu.

CENA SLUŽBY
Délka poskytování služby v 1 den
Cena úkonů

do 1 hod

do 2 hod

do 3 hod

do 4 hod a více

108,-Kč/hod

78,-Kč/hod

42,-Kč/hod

36,-Kč/hod

ÚKONY ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ SLUŽBY
ustanovení § 12 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 při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek, 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 3. pomoc při prostorové
orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při
úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pracovně výchovná činnost, 2. nácvik a
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 3. vytvoření podmínek
pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
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,
f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Fakultativní úkony: jsou poskytovány nad rámec úkonů základních činností služby.
Jsou účtovány v plné výši vynaložených nákladů nezbytných pro jejich zajištění bez
kalkulace zisku.

Cena

Dohled nad dodržováním léčebného režimu
Dovoz uživatele do denního stacionáře služebním vozem
Odvoz uživatele domů služebním vozem
Dovoz dvou a více uživatelů na výlety služebním vozem
Doprovod uživatele pěšky nebo MHD / Do a Ze služby

1,- Kč / úkon
9,-Kč / km
9,- Kč / km
3,- Kč / km
15,- Kč / úkon

Zajištění pitného režimu (voda, čaj, káva)

15,- Kč / den
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