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Ceník služeb Denního stacionáře platný od 01.01.2023 

Úhrada za poskytování sociální služby denního stacionáře je stanovena v návaznosti 
na ustanovení § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Základní služby poskytované dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb.   činnost (úkon) 
 individuální skupinová 

A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč/hod. --- 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč/hod. --- 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč/hod. --- 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč/hod. --- 

B) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/hod.  

pomoc při použití WC 120 Kč/hod.  

C) Poskytnutí stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování: 

 

dopolední svačina 20 Kč 

oběd 90 Kč 

odpolední svačina 20 Kč 

D) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

pracovně výchovná činnost 120 Kč/hod. 90 Kč/hod. 

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností 120 Kč/hod. 90 Kč/hod. 

vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 
uplatnění 

120 Kč/hod. 90 Kč/hod. 

E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

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

120 Kč/hod. 90 Kč/hod. 

F) Sociálně terapeutické činnosti:   

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

120 Kč/hod. 90 Kč/hod. 

G) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí: 

 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 120 Kč/hod. 90 Kč/hod. 

Základní sociální poradenství bez úhrady 

  



Fakultativní úkony poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. §35 odst. 4, §77 
 

doprovod do/z Denního stacionáře z/do Domu s pečovatelskou službou 10 Kč /1 cesta 

dovoz do/z Denního stacionáře Uživatele ze Sezimova Ústí 40 Kč /1 cesta 

dovoz do/z Denního stacionáře Uživatele z Plané nad Lužnicí (5 km) 50 Kč /1 cesta 

dovoz do/z Denního stacionáře Uživatele ze Sídliště nad Lužnicí  50 Kč /1 cesta 

vyprání osobního prádla 70 Kč/1 kg 

 
Sazba za hodinu se počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k provedení úkonů; 
pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.  
 
Tento ceník schválila Rada města Sezimovo Ústí dne 28.11.2022 usnesením č. 393/2022, 
a to s účinností od 01.01.2023. Tím pozbývá účinnosti ceník, schválený usnesením Rady města 
Sezimovo Ústí č. 377/2021 ze 01.11.2021, ve znění usnesení č. 479/2021 ze dne 20.12.2021. 
 

 


