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Ceník - denní stacionář 
 

I. Výše úhrady a rozsah poskytovaných činností 
 

1. V rámci sociální služby denní stacionář jsou zajišťovány tyto základní činnosti/úkony: 

 

Činnost/úkon - upřesnění Výše úhrady/jednotka 

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

▪ pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč/hod. 

▪ pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/hod. 

▪ pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 
130 Kč/hod. 

▪ pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč/hod. 

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu: 
 

▪ pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/hod. 

▪ pomoc při použití WC 130 Kč/hod. 

3. poskytnutí stravy:  

▪ oběd Max. 75 Kč/oběd 

4. vzdělávací a aktivizační činnosti   

▪ pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a dovedností – je zde zajišťováno 

především kondiční cvičení, trénování paměti, slovní hry, rébusy, 

křížovky, navlékání korálků, další aktivizační činnosti, při kterých se 

pracuje s různými materiály, papírem, textiliemi, vlnou, přírodními 

vlákninami (jedná se o příklady činností, činnosti jsou vždy zajišťovány 

v rámci rozpisu aktivit, který vychází ze zájmu uživatelů a uživatelé 

jsou o něm vždy v předstihu informováni) 

130 Kč/hod. 

▪ vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo 

pracovního uplatnění 
130 Kč/hod. 

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při 

obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

130 Kč/hod. 

6. sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž 

poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – 

dále viz činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační (např. trénink 

paměti) 

130 Kč/hod. 

7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování 

práv a oprávněných zájmů  
130 Kč/hod. 
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2. V rámci denního stacionáře je poskytováno také základní sociální poradenství, a to bezplatně. 

 

3. Fakultativní činnosti: 

 

Činnost Výše úhrady/jednotka 

  1. Doprava do denního stacionáře a zpět 

12 Kč/km pro 

samostatně jedoucí 

osobu 

2. Připomenutí užívání léků 5 Kč/den   

 

Fakultativní činnosti jsou zajišťovány pouze uživatelům, pro které není služba dostupná v běžném 

prostředí, nebo si ji nemohou zajistit sami.  

 

II. Stanovení výše úhrady 

 
1. Pokud je výše úhrady za činnost/úkon stanovena hodinově, je účtováno vždy podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud poskytování činnosti/úkonu, včetně 

času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

 

2. U fakultativní činnosti „Doprava do denního stacionáře a zpět“ je stanovena úhrada za km v případě, že 

službu využije jeden uživatel. Pokud službu využívá více uživatelů současně (např. část cesty), rozpočítá 

se daná výše úhrady mezi jednotlivé uživatele, a to v tom rozsahu, ve kterém ji společně využili. 

 

3. Měsíční úhradu tvoří součet úhrady za poskytnuté základní činnosti (dle skutečně spotřebovaného času), 

fakultativní činnosti a úhrady za poskytnuté stravování.  

 

4. Úhrada za poskytnuté základní činnosti/úkony (bez stravování) a fakultativní činnost „připomenutí 

užívání léků“ je v rámci dne stanovena maximálně na 400 Kč/den. Jestliže by tedy byly uživateli 

poskytnuty základní činnosti (mimo stravu) v součtu daného dne ve vyšší částce než 400 Kč, zaúčtovaná 

úhrada se sníží na 400 Kč. 

 

5. Vnitřní pravidla pro poskytování služby denního stacionáře dále upravují způsob odhlášení jednotlivých 

činností/úkonů (včetně stravy). 

 

6. Úhrada za činnosti/úkony, které jsou poskytovány současně dvěma a více uživatelům (např. vzdělávací 

a aktivizační činnosti) se stanoví na každého uživatele zvlášť a úhrada se poměrně nekrátí počtem osob, 

kterým je daná činnost/úkon poskytována současně. 

III. Platnost a účinnost 
 

1. Tento ceník nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2020. Nabytím platnosti a účinnosti tohoto Ceníku 

pozbývá platnosti a účinnosti Ceník předešlý. 

 

2. Uživatel je s tímto ceníkem seznámen při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby a je její 

nedílnou součástí. 

 

V Praze dne: 

 

___________________________ ______________________________ 

Jméno a příjmení Uživatele  podpis Poskytovatele 
 


