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Příloha č. 1 ke Smlouvě o sociální službě 

Nabídka služeb a úhrada za služby 

Úhrady jsou platné od 01. 07. 2022 a jsou v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb. o 
sociálních službách a prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb. v platném znění. 

 

 

 

kód Název základní činnosti 

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

 - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  

 - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

 - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

 - pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

B Pomoc při osobní hygieně: 

 - pomoc při úkonech osobní hygieny  

 - pomoc při použití WC 

C Poskytnutí stravy: 

 - zajištění stravy poskytovatelem 

D Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

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

F Sociálně terapeutické činnosti 

 - socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 
dovedností, podporující sociální začleňování osob 

G Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

Q Fakultativní služby - doprava do stacionáře a doprava zpět a při výletech  

CENY ZA POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 

- Osoby bez přiznaného stupně závislosti a I. stupeň závislosti uživatele na pomoci druhé 
osoby 60,-Kč/hod. 

- II.stupeň závislosti uživatele na pomoci druhé osoby 65,-Kč/hod. 

- III.stupeň závislosti uživatele na pomoci druhé osoby 70,-Kč/hod. 

- IV.stupeň závislosti uživatele na pomoci druhé osoby 75,-Kč/hod. 

 
Výše úhrady se odvíjí od skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud 
poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady 
se poměrně krátí, a počítá se podle skutečně odebraného času. 

CENA STRAVY ZAJIŠTĚNÉ POSKYTOVATELEM 

Oběd 95,- Kč 

CENA DOPRAVY 

11,- Kč/km 
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Nabídka služeb Denního stacionáře Pohodář 

Sociální služby jsou v DS poskytovány v rozsahu stanoveným zákonem č. 108/2006 Sb. O 
sociálních službách, §46 – Denní stacionáře: 

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc 
při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na vozík či 
lůžko, 

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 

• pomoc při pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu –  

• pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC 
 

• Poskytnutí stravy -   zajištění stravy přiměřené době poskytování služby, zajištění         
pitného režimu 

 

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

• venkovní aktivizační činnosti, cvičné vaření, nácvik a upevňování motorických, 
psychických dovedností, společenské hry, nácvik sebeobslužných činností a 
upevňování motorických dovedností, aktivizační činnosti 

 

• Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 

• procházky, návštěva obchodů, výstav, restaurace, … 
 

• Sociálně terapeutické činnosti 

• rozvoj nebo udržení sociálních schopností 
 

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zájmů   

• základní sociální poradenství, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 
oprávněných zájmů, doprovod na úřady 

 

Fakultativní služby 

• Svozová služba  

• uživatelům je nabízena možnost využívání svozové služby z domova do zařízení a 
zpět. Průběh a časy svozové služby jsou předem domluveny s uživatelem služby. 

Všechny činnosti jsou účtovány dle nabídky služeb a úhrad za služby, který je přiložen. 

 

 

 

Dokument je platný od 01. 07. 2022 


