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Příloha č. 12 
                               Ceník úhrad- Denní stacionář SVÍTÁNÍ 

 
Sociální služba denní stacionář je v souladu s ustanovením §75 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění, poskytována za úhradu, a to podle skutečně spotřebovaného času 

nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, 

netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

 
Základní činnosti poskytované v denním stacionáři: 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek   120 Kč/hodinu 
Pomoc při přesunu na lůžko a vozík       120 Kč/hodinu 
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 45 Kč/hodinu 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití      120 Kč/hodinu 
 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
Pomoc při úkonech osobní hygieny       120 Kč/hodinu 
Pomoc při použití WC         120 Kč/hodinu 
 
Poskytnutí stravy 
Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování       84 Kč/1 oběd 
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
Pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 

- Individuální činnosti        90 Kč/hodinu 
- Skupinové činnosti        45 Kč/hodinu 

 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začlenění osob       

- Individuální činnosti        120 Kč/hodinu 
- Skupinové         45 Kč/hodinu  

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

- Individuální činnosti        90 Kč/hodinu 
- Skupinové činnosti        45 Kč/hodinu 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů   

- Individuální činnosti        120 Kč/hodinu 
- Skupinové         45 Kč/hodinu  
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Fakultativní služby: 
Dohled nad podáváním léků předepsaných lékařem     10 Kč/den 
Svozová doprava       dle ceníku svozové dopravy 
Fyzioterapie        úhrada přes zdravotní pojištění 
 
 

- platby jsou za základní služby dané v ustanovení § 12 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., 
v platném znění 

- platby za základní služby jsou vybírány zpětně za uplynulý měsíc- a to vždy do 20. dne 

následujícího měsíce (nebo dle splatnosti) na účet č. 10006-36134561/0100 

 
Vyúčtování je prováděno na základě skutečně odebraných služeb, které zaznamenává pracovník 
v sociálních službách (klíčový pracovník) do měsíčního výkazu hodin péče. 

 
Pověřený pracovník vede záznamy o průběhu dne, kde zapisuje poskytnuté úkony a čas strávený s 
klientem, z těchto záznamů je vypočítána skutečná platba za měsíc.  

 
 

Systém řešení nedoplatků 
 

Pokud by se klient vyskytl ve finanční tísni, je možné kontaktovat vedoucího sociálních služeb a 
domluvit se individuálně na možnostech splácení nebo dalších řešení konkrétní situace. 

 
 
Ceník je platný od 1. 2. 2023 


