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Radětínská 2305, 393 01 
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Ceník základních úkonů -  denní stacionář 
 
     Rozsah základních služeb a úhrad zde stanovených je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o          

     soc. službách a v souladu s prováděcí vyhláškou tohoto zákona č. 505/2006 Sb. v platném znění. 
     Úhrady jsou účtovány podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonu. 
 

         

1)  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120,- Kč/1 hod.

 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík    120,- Kč/1 hod.

 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu  

    ve vnitřním prostoru      120,- Kč/1 hod.

 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití    120,- Kč/1 hod. 

 

2)  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny    120,- Kč/1hod. 

2. sprchování v denním stacionáři     120,- Kč/1hod. 

3. pomoc při použití WC včetně aplikace inkontinenčních  

                 pomůcek        120,- Kč/1 hod. 

 

3)  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování    63,- Kč/oběd 

        

4)  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

1.  pracovní terapie        30,- Kč/1 hod. 

 2.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

     dovedností         30,- Kč/1 hod. 

                  

5)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc při  

   dalších aktivitách podporující sociální začlenění    30,- Kč/1 hod. 
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6)   Sociálně terapeutické činnosti 
 1.  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo  

     udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporující 

     sociálních začleňování        30,- Kč/1 hod. 

 

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

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 

zájmů        120,- Kč/1 hod. 

 

 

 

Ceník fakultativních úkonů – denní stacionář 

 

1)  Doprava uživatele do/z denního stacionáře                   7,- Kč/1 km  

2)  Dohled nad dodržováním léčebného režimu, užitím léků   5,- Kč/úkon 

3)  Tisk fotografie, kopírování                  3,- Kč/stránka 

 

 

 

Platnost ceníku od 1. 1. 2022   Mgr. Bc. Petra Kratochvílová, DiS. 

        ředitelka Domova pro seniory Pelhřimov, p.o. 


