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CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE VALAŠSKÉ KLOBOUKY 
 

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 úkony Osobní asistence uživatelům s platností 
od 1. 7. 2022 následovně: 

 

 Základní činnosti osobní asistence Úhrada 

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

 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč / hod 

 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,- Kč / hod 
 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru 
135,- Kč / hod 

 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- Kč / hod 

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

 

 Pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- Kč / hod 

 Pomoc při použití WC 135,- Kč / hod 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:   

 Pomoc při přípravě jídla a pití 135,- Kč / hod 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

 Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 135,- Kč / hod 

 Nákupy a běžné pochůzky 135,- Kč / hod 

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 135,- Kč / hod 
 Pomoc a podpora rodině v péči o dítě 135,- Kč / hod 

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

135,- Kč / hod 

 Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností 

135,- Kč / hod 

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

 Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 
na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

135,- Kč / hod 

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

 

 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných 
zájmů 

135,- Kč / hod 

 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 135,- Kč / hod 
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8. Poskytnutí základního sociálního poradenství:  

 Poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení 
nepříznivé situace 

Zdarma 

9. Čas nezbytný k zajištění činnosti – 5min /10min/ 15min  

 
Čas přípravy pracovníka (příprava pomůcek, materiálu, 
prostudování dokumentace, čas strávený na cestě k uživateli) 

11/22/33,- Kč/úkon 

10. Fakultativní činnosti pečovatelské služby   

 Doprava služebním vozem 10,- Kč/ km 

 
Celková platba za činnosti Osobní asistence má dvě složky: 
 
1) Skutečně spotřebovaný čas – čas strávený u uživatele, kdy pracovník provádí úkony  
2) Čas nezbytný k zajištění činnosti (Čas přípravy pracovníka – příprava pomůcek, 
materiálu, prostudování dokumentace, čas strávený na cestě k uživateli)  
 
Služba je poskytována v průběhu celého kalendářního roku, bez časového omezení 
podle individuálních potřeb a přání uživatele.  
 
Úkony osobní asistence jsou uživatelům poskytovány na základě písemné smlouvy.  
 

 
Region působnosti Osobní asistence 
 
Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Poteč, Valašské Příkazy, Študlov, Lačnov, Tichov, 
Křekov, Horní Lideč, Lidečko, Střelná, Francova Lhota, Valašská Senice, Návojná, 
Nedašov, Nedašova Lhota. 
 

Tato změna nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2022. 
 
Schváleno statutárním zástupcem Charity Valašské Klobouky Mgr. Tomášem Naňákem. 
 
Podrobnější informace o poskytované službě podá vedoucí: 
 
     Bc. Lenka Kalíková, DiS. 
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