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CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB  
OD 1. 7. 2019 

 

Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách a podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., stanovuje 
Charita Valašské Klobouky výše úhrad za služby Denního stacionáře uživatelům 
s platností od 1. 7. 2019. 

 
Základní činnosti Denního stacionáře Úhrada 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 130,-Kč / hod 

a) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  
b) Pomoc při přesunu na vozík  
c) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 
 

d) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

2. 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu: 

130,-Kč / hod 

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny  

b) Pomoc při použití WC  

3. Poskytnutí stravy:  12,-Kč/úkon 

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 130,-Kč / hod 

a) Pracovně výchovná činnost  

b) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností 

 

c) Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo 
pracovního uplatnění 

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 130,-Kč / hod 

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

 

6. Sociálně terapeutické činnosti: 130,-Kč / hod 

a) Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních dovedností podporujících 
sociální začleňování osob 

 

7. 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí:  

130,-Kč / hod 

a) 
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 
zájmů 
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8. Poskytnutí základního sociálního poradenství: zdarma 

a) Poskytnutí potřebných informací přispívajícím k řešení nepříznivé 
situace  

 

 Fakultativní služby Denního stacionáře  

 Dovoz do zařízení, odvoz ze zařízení /1-5 km/ 15,- Kč / cesta 

 Dovoz do zařízení, odvoz ze zařízení /6-10 km/ 20,- Kč / cesta 

 Dovoz do zařízení, odvoz ze zařízení /11-15 km/ 36,- Kč / cesta 

 Doprava služebním vozem 8,- Kč / km 

 Strava  

 Snídaně 12,-Kč 

 
Polévka  Dle dodavatele 

stravy 

 
Oběd (polévka a hlavní jídlo) Dle dodavatele 

stravy 
 
 

Služby Denního stacionáře jsou uživatelům poskytovány na základě písemné 
smlouvy.  
 

Tato změna nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019. 
 
Schváleno statutárním zástupcem Charity Valašské Klobouky Mgr. Tomášem 
Naňákem. 
 
 Vedoucí:  Bc. Lenka Šerá 
 Tel.:   605 063 239 
 E-mail:  stacionar.bb@valklobouky.charita.cz 
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