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Přehled plateb za služby v Odlehčovací službě pobytové (platnost od 1. 1. 2023) 
 

I. Sociální služby 

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

Sb. §10. 

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 ubytování. 

5. Bez úhrady poskytujeme základní sociální poradenství. 

I. Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu 

těchto úkonů :  

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

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

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 120 Kč / hod. 

3. Pomoc při přesunu z lůžka na lůžko, 120 Kč / hod. 

4. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a 

vnějším prostoru, 

120 Kč / hod. 

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 využití WC, 120 Kč / hod. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1. Doprovod k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány 

veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující 

sociální služby a doprovázení zpět, 

Individuální 120 Kč / 

hod. 

Skupinová 60 Kč / 

hod. 

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

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění, 

Individuální 120 Kč / 

hod. 

Skupinová 60 Kč / 

hod. 

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. 
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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, 

120 Kč / hod. 

Skupinová 60 Kč / 

hod. 

2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, Individuální 120 Kč / 

hod. 

Skupinová 60 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 zajištění chodu domácnosti, Individuální 120 Kč / 

hod. 

Skupinová 60 Kč / 

hod. 

Pomoc při zajištění stravy 

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající 

věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 

Viz ceny stravy 

( níže ) 

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby, 120 Kč / hod. 

 

II. Strava 

Snídaně 25 Kč 

Dopolední svačina 15 Kč 

Obědy Po – Pá 

Víkend 

   95 Kč * 

50 Kč 

Odpolední svačina 15 Kč                                                          

Večeře 30 Kč  

*Obědy jsou od pondělí do pátku zajišťovány externím dodavatelem. 

 

III. Ubytování 

Cena za ubytování 250 Kč/ noc 

 Ubytování zahrnuje : ubytování – ve dvoulůžkovém pokoji, úklid, praní a žehlení ložního prádla, 

náklady na topení, studenou / teplou vodu, spotřebovaný elektrický proud. 


