
Diakonie ČCE – středisko Rolnička 
Centrum denních služeb pro děti a dospělé 

Přehled plateb za služby v Centru denních služeb pro děti a dospělé 

platné od 1.1.2023 
 

I. Sociální služby 

1. Platby jsou za úkony poskytované v rámci základních činností dané vyhláškou č. 505/2006 Sb. §11. 

2. Platba za služby je vypočtena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

základních činností v daném kalendářním měsíci. 

3. Platby jsou vybírány zpětně za uplynulý měsíc. 

4. Do 15. dne následujícího měsíce dostává uživatel služby přehled o celkové ceně účtovaných úkonů, 

ceně stravy a ceně za dopravu. 

5. Bez úhrady poskytujeme základní sociální poradenství. 

 

Základní činnosti při poskytování v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto 

úkonů: 
 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny. 120 Kč / hod. 

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty. 120 Kč / hod. 

3. Pomoc při použití WC. 120 Kč / hod. 

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

1. Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající 

věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. 

Viz cena stravy 

( níže ) 

2. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití. 120 Kč / hod. 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností. 

Individuální 120 Kč / 
hod. 

Skupinová 60 Kč / hod. 

2. Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do 

běžného společenského prostředí včetně využívání běžně 

dostupných služeb a informačních zdrojů. 

Individuální 120 Kč / 
hod. 

Skupinová 60 Kč / hod. 

3. Volnočasové a zájmové aktivity. Individuální 120 Kč / 
hod. 

Skupinová 60 Kč / hod. 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 

osob. 

Individuální 120 Kč / 
hod. 

Skupinová 60 Kč / hod. 



Diakonie ČCE – středisko Rolnička 
Centrum denních služeb pro děti a dospělé 

 

Sociálně terapeutické činnosti 

1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 

podporujících sociální začleňování osob. 

Individuální 120 Kč / 

hod. 

Skupinová 60 Kč / hod. 

 

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

1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 

zájmů 

Individuální 120 Kč / 

hod. 

Skupinová 60 Kč / hod. 

 

II. Strava 

1. Strava je účtována dle aktuální ceny dodavatele, ale v maximální výši 105,- Kč za oběd dle 

vyhlášky č. 505/ 2006 Sb. Aktuální ceník dodavatele je vyvěšen na nástěnce v denní místnosti 

CDS. 

 

III. Fakultativní služby  

Svoz Dle aktuálního ceníku dopravy 

Doprava mikrobusem * 15,- Kč za 1 km 

 

*platba za dopravu je rozpočtena mezi počet uživatelů, kteří se akce zúčastní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


