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C e n í k 
základních činností dle § 11 vyhl. č. 505/2006 Sb. 

 při poskytování odlehčovací služby 

              

 činnost            úhrada 
 

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

 - pomoc a podpora při podání jídla a pití      110 Kč/hod. 

 - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek    110 Kč/hod. 

 - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík      110 Kč/hod. 

 - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru   110 Kč/hod. 

 

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 - pomoc při úkonech osobní hygieny       110 Kč/hod. 

 - pomoc při základní péči o vlasy a nehty      110 Kč/hod. 

 - pomoc při použití WC         110 Kč/hod. 

 

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 - pomoc při přípravě stravy        110 Kč/hod. 

 - dovoz nebo donáška jídla         15 Kč/úkon 

 - oběd         dle aktuálních cen dodavatele 

 

D. Poskytnutí ubytování 

 - ubytování          180 Kč/noc 

(ubytování zahrnuje náklady na pobyt, běžný denní úklid, praní ložního a osobního prádla) 

 

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 - doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, 

na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující soc. služby a doprovázení 

zpět     .      110 Kč/hod. 

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, 

podporujících sociální začleňování osob       110Kč/hod. 

F. Sociálně terapeutické činnosti 

 - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob    110 Kč/ hod. 

 

G. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  110 Kč/hod. 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí,      110 Kč/hod 

 

H. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 Nácvik a upevňování motorických, psych. a soc. schopností a dovedností  110 Kč/hod 

 Podpora při zajištění chodu domácnosti      neposkytuje se 

 

 

 
Ceník základních činností byl schválen RM Nový Jičín, č. j. 1740/R60/2018 dne 14. 03. 2018. 

Ceník nabývá platnosti 01. 04. 2018 
 


