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Příloha č.:4 – Ceník za poskytované služby 

CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

Cena je stanovena na 130,-Kč/hod. přímé práce s uživatelem.  

Přímou prací s uživatelem služby se rozumí taková práce, kdy asistent fyzicky provádí úkon. 

Příklady úkonů a jejich účtování: 

• Dopomoc s hygienou – asistent připomíná mytí rukou po použití WC a uživatel si ruce omyje 

sám, není úkonem a není to účtováno 

• Dopomoc s hygienou – asistent pomůže s nanesením mýdla, dopomáhá k řádnému namydlení 

a utření rukou je úkonem a je účtováno 3-5 min dle náročnosti 

• Uživatel se sám orientuje ve městě – asistent ho doprovází do obchodu, kde mají naplánovaný 

nákup, který uživatel sám nezvládá, vzhledem k orientaci uživatele cesta do obchodu není 

placeným úkonem, placeným úkonem bude až dopomoc při nákupu 

• Uživatel se po městě neorientuje – asistent ho doprovází do obchodu, kde mají naplánovaný 

nákup, uživatel však jde sám bez dopomoci asistenta, zde je úkonem dopomoc při přecházení 

silnice, dopomoc v prostorové orientaci, bude tedy účtována poměrná časová dotace 

doprovodu v závislosti na počtu poskytnutých intervencí 

• Uživatel se neorientuje – při doprovodu potřebuje stálou fyzickou dopomoc, cesta do obchodu 

mu bude účtována v plné časové dotaci. 

Zaznamenávání úkonů: 

• Úkony jsou zaznamenávány v záznamových arších jednotlivých uživatelů do tabulky úkonů. 

Záznamy z tabulek jsou administrativním pracovníkem zadány do programu Cygnus 2 a na 

konci měsíce předány účetní k tvorbě faktury za služby. Faktura za služby obsahuje rozsah 

poskytnutých úkonů dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách. 

• Uživatel i osoba která jej zastupuje, má právo na kontrolu zaznamenaných úkonů. 

Skupinové úkony: 

Skupinové úkony a dohled nad klienty služba neúčtuje, v případě doprovodu více klientů asistent 

rozklíčuje individuální výkony tak, aby jejich rozsah nepřesáhl možnou hodinovou dotaci.  

 

Příklad úkonu a jeho účtování: 

• Asistent jde do města s dvěma uživateli. Jeden je plně imobilní a druhý zvládá pohyb sám, 

potřebuje pouze upozorňovat na rozhlédnutí při přechodu vozovky.  Cesta do města trvá 40 

min. Asistent rozdělí tuto časovou dotaci dle četnosti zásahů u druhého uživatele.  Rozdělení 

úkonů tedy může být např. 35 minut u prvního uživatele a 5 minut u druhého.   
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CENÍK ÚHRAD 

ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V DENNÍM STACIONÁŘI KLOKAN O.P.S. 

Platný od 1. 1. 2018 

Sociální služby dle zákona č. 108/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Služba je účtovaná podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění a poskytnutí úkonu 

a podle míry podpory a pomoci ze strany pracovníka (znamená to, že se účtuje pouze skutečný čas, 

kdy se pracovník věnuje danému klientovi).  

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

• Pracovně výchovná činnost (výtvarné a tvořivé činnosti), 

• pohybové činnosti (cvičení, tanec), 

• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností, 

• nácvik praktických dovedností (úklid, obsluha spotřebičů, vaření, 
nakupování apod.), 

• nácvik a upevňování hygienických návyků a sebeobsluhy, 

• upevňování vědomostí, znalostí a dovedností. 

130,-Kč/hod 

2. Sociálně terapeutické činnosti 

• Rozhovory, podpora komunikace v kolektivu, upevňování společenských 
pravidel a norem, 

• muzikoterapie 

• hipoterapie. 

130,-Kč/hod 

3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• Aktivity podporující sociální začleňování – procházky, návštěvy veřejných 
zařízení, společenské a kulturní akce, exkurze a besedy. 

130,-Kč/hod 

4. Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

• Pomoc při jednání s úřady a jinými institucemi, 

• doprovod k lékaři, 

• osobní poradenství a pomoc, 

• sociálně právní poradenství, 

• pomoc při osobních nákupech. 

130,-Kč/hod 

5. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

• pomoc při prostorové orientaci a pohybu, 

• samostatnému pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru, 

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití (příprava jídla, krájení, mixování, 
podání stravy, zajištění dohledu nad pitným režimem), 

• pomoc při podávání léků 

 
130,-Kč/hod 

6. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• Pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, čištění zubů, hygiena v období 
menstruace apod.), 

• pomoc při využití WC, 

• výměna inkontinentních pomůcek. 

130,-Kč/hod 

 


