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Ceník úhrad za poskytování odlehčovací služby 
platný od 1. 7. 2022 

 
 

 

 
 

             

 

Poskytnutí ubytování   
1.  ubytování (náklady na pobyt, běžný denní úklid,  

praní a drobné opravy prádla)                  
220,- Kč den 

Poskytnutí stravy    
1. celodenní strava – racionální, žlučníková + pitný režim 180,-Kč den 
2. celodenní strava – diabetická + pitný režim 190,- Kč den 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu   
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč hodina 
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,- Kč hodina 
3. pomoc při přesunu z lůžka na vozík 135,- Kč hodina 
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru (doprovod z pokoje na VČA, zahradu) 
135,- Kč hodina 

Pomoc při osobní hygieně    
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- Kč hodina 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,- Kč hodina 
3. Pomoc při použití WC 135,- Kč hodina 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   
1. Doprovázení (lékař, procházka) 135,- Kč hodina 
2. Pomoc při obnovení kontaktu s rodinou 135,- Kč hodina 
Sociálně-terapeutické činnosti   
1. Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících soc. začleňování osob 
(učení se oblékat, mýt, psát, číst atd.) 

135,- Kč hodina 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních 
záležitostí 

  

1. pomoc při komunikaci (uplatnění práv a zájmu) 135,- Kč hodina 
2. pomoc při zařizování běžných záležitostí (lékárna, nákup) 135,- Kč hodina 
Výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti   
1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností (trénink paměti, skupinové terapie atd.) 
135,- Kč hodina 


