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Ceník úhrad pro rok 2012 

v Denním stacionáři pro seniory Salla terrena 
 

(dle z. 108/2006, vyhl. 505/2006 o úhradě v Denních stacionářích) 
 
Platnost od 1. ledna 2012 
 

 
Úkony obligatorní (povinné) 

 
 

1.pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 
(zapnutí, rozepnutí knoflíků, zipu, pomoc při přezouvání, oblečení 
kabátu, bundy) 

 
       * 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru, při vycházkách do parku, nebo okolí denního stacionáře 

 
       * 

pomoc při přesunu na vozík (pomoc a podpora klienta při přesunu 
z vozíku na židli, WC, v koupelně) 

   
       * 

2. pomoc při poskytování stravy  

ochrana před znečištěním oblečení, nakrájení stravy, namazání 
pečiva, krmení, nebo částečná pomoc při krmení, uvaření čaje, 
kávy, podávání pití, podle potřeby omytí rukou, nebo úst, pomoc 
s očištěním zubní náhrady 

            
 
        *         
        

3. pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu 

 
 

pomoc při úkonech osobní hygieny (použití sprchy) 30,- Kč 

pomoc při použití WC, pomoc při svlékání a oblékání, pomoc při 
mytí, osušení pokožky, ošetření pokožky tělovým mlékem, mastí, 
překrytí kožních defektů čtvercem, nebo náplastí, výměna 
plenkových kalhotek, jiné ošetření pokožky dle přání klienta, vylití 
sběrného sáčku na moč 

 
 
         * 

4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

pracovně výchovná činnost a upevňování motorických dovedností 
(hraní společenských her, ruční práce, stříhání, lepení, háčkování, 
vyšívání, pletení, tkaní) 

 
       * 

nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností a 
dovedností (nácvik paměti, poslech hudby, zpěv atd.) 

 
       * 

  Domov Pod Lipami Smečno, 
  

  poskytovatel sociálních služeb 
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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 (komunikace s rodinou, domlouvání spolupráce, účast rodiny 
na akcích pořádaných DOMOVEM POD LIPAMI SMEČNO – 

výstavy, dny otevřených dveří, společenská odpoledne, možnost 
poslechu rozhlasu, televize, čtení denního tisku a regionálního 
tisku, knih, časopisů, účast na besedách, společenských 
setkáváních s vrstevníky, procházka po městě, zprostředkování 
veřejně dostupných služeb) 

 
 
       * 

6. sociálně terapeutické činnosti  

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

 
       * 

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

 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 
zájmů (pomoc a podpora při vyřizování a obstarávání osobních 
záležitostí klienta) 

 
       * 

Úkony fakultativní (nepovinné)  

dovoz do denního stacionáře 40,- Kč 

kopírování dokumentů velikosti A/4 – 1.strana   3,- Kč 

cena snídaně v denním stacionáři 20,- Kč 

cena svačiny v denním stacionáři 10,- Kč 

cena oběda v denním stacionáři 65,- Kč 

doprovod /den 100,- Kč 

doprava dle požadavku uživatele  5,- Kč/1km    

 
 
 

1. Bez podpory – 10,- Kč/hod. 
2. Nižší míra podpory –  13,- Kč/hod. 
3. Vyšší míra podpory – 16,- Kč/hod. 

 
*úkon je součástí úhrady za služby poskytované v denním stacionáři podle 
míry podpory 


