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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 sociálních 
službách a v souladu s prováděcí vyhláškou tohoto zákona v platném znění. Úhrady jsou účtovány podle 
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.  

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ 
PÉČE O VLASTNÍ OSOBU 

cena jednotka 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 
pomůcek 

135,- Kč 1 hod 

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- Kč 1 hod 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním prostoru 
135,- Kč 1 hod 

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč 1 hod 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO 
POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ 
HYGIENU 

cena jednotka 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, vč. sprchování  135, Kč 1 hod 

2. pomoc při použití WC včetně úpravy 
inkontinenčních pomůcek 

135,- Kč 1 hod 

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI 
ZAJIŠTĚNÍ STRAVY 

cena jednotka 

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby 
a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování 

41,- Kč 

105,- Kč 

snídaně 

oběd 

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ 
ČINNOSTI 

cena jednotka 

1. pracovně výchovná činnost včetně zajištění 
podmínek pro vzdělávání a pracovní uplatnění 35,- Kč 

1 hod ve 

skupině 

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a 
sociálních dovedností 35,- Kč 

1 hod ve 

skupině 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE 
SPOLEČENSKÝCH PROSTŘEDÍM 

cena jednotka 

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 
s rodinou, pomoc při dalších aktivitách podporující 
sociální začlenění 

35,- Kč 
1 hod ve 

skupině 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI  cena jednotka 

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede 
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporující sociální 
začleňování 

35,- Kč 
1 hod ve 

skupině 
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POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A 
OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ 

cena jednotka 

1. pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a 
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 
oprávněných zájmů 

135,- Kč 1 hod 

CENÍK FAKTULTATIVNÍCH ÚKONŮ – DENNÍ 
STACIONÁŘ 

cena jednotka 

Doprava uživatele do/z denního stacionáře 10,- Kč km 

Dohled nad dodržováním léčebného režimu, užití léků 5,- Kč úkon 

Tisk fotografií, kopírování barevné 3,- Kč stránka A4 

 

 

Platnost ceníku od 1.2.2023 

Mgr. Petra Bruknerová, ředitelka Domova pro seniory Pelhřimov 
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