
Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby

                                                Přehled úkonů

Stravování – poskytnutí stravy  
1. snídaně 25,50,- Kč
2. svačiny 17,00 - Kč
3. oběd + dovoz oběda 59,50,- Kč
4. večeře (+ u diet přidaná II. večeře) 51,00,- Kč
Celková celodenní strava 170,   - Kč

Výše úhrady

Ubytování 
Jednolůžkový pokoj + apartmán jednolůžkový / noc 210,-Kč
Dvoulůžkový pokoj + apartmán dvoulůžkový / noc 200,-Kč
Třílůžkový pokoj / noc 190,-Kč
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,-Kč/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/hod.
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130,-Kč/hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,-Kč/hod.
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 130,-Kč/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,-Kč/hod.
3. pomoc při použití WC výměna pomůcky pro inkontinenci, vynesení a čištění 
přenosného WC a močové lahve

130,-Kč/hod.

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 pomoc při přípravě stravy, podání jídla a pití přiměřené době poskytované služby. 130,- Kč/hod.
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení na zájmové a volnočasové aktivity, k lékaři, na orgány veřejné 
moci a instituce poskytující veřejné služby a vycházky tam a zpět.

130,- Kč/hod.

2. pomoc při obnovení, nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

130,- Kč/hod

e) výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností

130,-Kč/hod

f) sociálně terapeutické činnosti
Vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních dovedností doporučujících 
začleňování osob

130,-Kč/hod

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí

130,-Kč /hod

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů.                                 
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Výpočet úhrady
Pokud  poskytování  výše  uvedených  úkonů,  včetně času nezbytného
k  jejich zajištění  netrvá  celou hodinu, výše  úhrady se poměrně krátí

Účtován je vždy skutečně 
spotřebovaný čas k zajištění
úkonů.

Ceník je platný od 1.11.2016


