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Ceník odlehčovací služby 
Platnost: od 1. 12. 2019  

I. Varianta A – cena 200Kč/den 

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití (10 – 15 minut/den) nebo donáška nápoje a jídla 

do pokoje (10 – 15 minut/den)   

• pomoc při úkonech osobní hygieny (15 – 20 minut/den) nebo pomoc při celkové koupeli 

(15 minut/den) 

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty (5 minut/den) 

• pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob a volnočasových 

aktivitách (1 hodina/den) 

• příprava a podávání léků na pokoj (10 minut/den) 

 

II. Varianta B – cena 320Kč/den 

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití (15 – 20 minut/den) nebo donáška nápoje a jídla 

do pokoje (15 – 20  minut/den)   

• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (30 minut/den) 

• pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík (20 minut/den) 

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (20 minut/den) 

nebo asistence druhé osoby při chůzi (20 minut/den) 

• pomoc při úkonech osobní hygieny (30 minut/den) nebo pomoc při celkové koupeli 

(30 minut/den) 

• hygiena inkontinentního uživatele (30 minut/den) nebo pomoc při použití WC 

(15 minut/den) 

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty (10 minut/den) 

• pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob a volnočasových 

aktivitách (30 minut/den) 

• příprava a podávání léků na pokoj (10 minut/den) 

 

III. Varianta C – cena 410Kč/den 

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití, krájená, mletá, mix strava, podání stravy a 

nápoje, donáška do pokoje (30 – 40 minut/den) 

• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (30 minut/den) 

• pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík (15 – 20 minut/den) 

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (30 minut/den) 

nebo asistence druhé osoby při chůzi (20-30 minut/den) 

• pomoc při úkonech osobní hygieny a celková koupel (30 – 40 minut/den) 

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty (10 minut/den) 

• pomoc při použití WC (15 – 20 minut/den) nebo hygiena inkontinentního uživatele (20 -

30 minut/den) 

• pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob a volnočasových 

aktivitách (30 minut/den) 

• příprava a podávání léků na pokoj (15 minut/den) 
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IV. Varianta D – cena 500Kč/den 

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití, krájená, mletá, mix strava, podání stravy a 

nápoje, donáška do pokoje (60 minut/den) 

• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (50 – 60 minut/den) 

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (45 minut/den) 

• pomoc při úkonech osobní hygieny a celková koupel (30 minut/den) 

• hygiena inkontinentního uživatele (30 minut/den) 

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty (15 minut/den) 

• polohování (60 minut/den) 

• pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob a volnočasových 

aktivitách (15 – 20 minut/den) 

• příprava a podávání léků na pokoj (15 minut/den) 

 

Poskytujeme pomoc, nácvik a činnosti podle potřeby u variant A, B, C, D: 

• sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a dovedností podporujících k sociálnímu začleňování osob 

• pomoc při komunikaci vedoucí, k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

• pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

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

 

Vyúčtování plateb 

   Úhrada za poskytování sociální služby je placena předem.  

   V případě pobytu delšího než 1 měsíc je možno rozdělit splátku do dvou částí.  

   V případě zkrácení pobytu bude uhrazená částka vrácena dnem ukončení pobytu. 

  Časová dotace variant vždy odpovídá potřebě péče.  

 

Úhrada za pobyt  

   = úhrada za sociální služby (denní sazba za ubytování + stravu krát počet dní)  

   + úhrada za zvolenou variantu péče (denní sazba za variantu krát počet dní). 

 

Sociální služby:  

  Ubytování (lůžko/den) – 210Kč 

  Celodenní strava racionální (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) – 170Kč 

Péče: 

   varianta A – 200Kč 

   varianta B – 320Kč 

   varianta C – 410Kč 

   varianta D – 500Kč 

Uvedené varianty jsou zpracovány dle ceníku úkonů pobytové odlehčovací služby. 
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