
 

ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ SLUŽBA 
Popis základních činností Platná úhrada 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 130,- Kč/hod 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně  

   speciálních pomůcek, 
130,- Kč/hod 

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 130,- Kč/hod 

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném   

   pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.      
130,- Kč/hod 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 130,- Kč/hod 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 130,- Kč/hod 

3. pomoc při použití WC. 130,- Kč/hod 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy   

   poskytnutí stravy dieta č. 3, 2 

   celodenní strava: 

   snídaně             34,- Kč 

   dopolední svačina   13,- Kč 

   oběd                64,- Kč 

   odpolední svačina   13,- Kč 

   večeře              44,- Kč 

              

168,- Kč/den 

   poskytnutí stravy dieta č. 9, 9/2  

   celodenní strava: 

   snídaně             31,- Kč 

   dopolední svačina   13,- Kč 

   oběd                64,- Kč 

   odpolední svačina   13,- Kč 

   večeře              49,- Kč 

170,- Kč/den 

2. pomoc při přípravě stravy  130,- Kč/hod 

d) poskytnutí ubytování 

1. Ubytování, úklid, praní a drobné opravy lož- 

   ního a osobního prádla a ošacení, žehlení 
210,- Kč/den 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1. doprovázení do školy, školského zařízení,  

   k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volno   

   časové aktivity, na orgány veřejné moci,  

   instituce poskytující veřejné služby a jiné  

  navazující sociální služby a doprovázení zpět 

130,- Kč/hod 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu  

   s rodinou a pomoc a podpora při dalších  

   aktivitách podporujících sociální začleňo- 

   vání osob 

 

130,- Kč/hod 



f) sociálně terapeutické činnosti 

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskyto- 

   vání vede k rozvoji nebo udržení osobních a   

   sociálních schopností a dovedností podporu-  

   jících sociální začleňování osob 

130,- Kč/hod 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstará 

   vání osobních záležitostí 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování  

   práv a oprávněných zájmů 
130,- Kč/hod 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130,- Kč/hod 

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

1. nácvik a upevňování motorických, psychických  

   a sociálních schopností a dovedností 
130,- Kč/hod 

2. podpora při zajištění chodu domácnosti 130,- Kč/hod 

Podrobněji je účtování jednotlivých úkonů daných činností 

odlehčovací pobytové služby vysvětleno v příloze č. 1.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI K POBYTOVÝM SLUŽBÁM 
Popis fakultativních činností Platná úhrada 

Doprava osoby a jejich věcí vozem organizace 

z jednoho místa na druhé mimo město 
9,- Kč/km 

Doprava osoby a jejich věcí vozem organizace 

z jednoho místa na druhé ve městě  

a v městských částech 

20,- Kč/ 

1 místo určení 

Digitální černobílý tisk 1,-Kč/strana 

A4 
Telefonní hovory do veřejných sítí (mimo 

zahraničí) 

2,- Kč/minuta 

Poplatek za bezhotovostní převod  

na žádost klienta 
8,- Kč 

Rehabilitace – bez indikace lékaře  

Masáže – částečné /20 min./ 100,- Kč 

Masážní křeslo /20 min./ 50,- Kč 

Masáž celková 250,- Kč 

Individuální relaxační cvičení /20 min./ 70,- Kč 

Vířivka – dolní končetiny /15 min./ 50,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


