
Domov pro seniory a Odlehčovací služby 
Škroupova 302/17, 405 02 Děčín II, Tel.: 474 524 025 www.valerie-homecare.cz 

 

Ceník poskytovaných služeb  
Odlehčovací terénní služba 

platný od 1. 8. 2016  

dle z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly 
 

 

PÉČE 

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v prostoru 

130,- Kč/hod 

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

 pomoc při úkonech osobní hygieny  

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty  

 pomoc při použití WC 

130,-Kč/hod 

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 

 pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 

130,-Kč/hod 

4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 doprovázení  

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

130,-Kč/hod 

5. sociálně terapeutické činnosti  

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 

sociální začleňování osob 

130,-Kč/hod 

6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání os. 

Záležitostí 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 

zájmů 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí   

130,-Kč/hod 

7. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost 

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností 

 podpora při zajištění chodu domácnosti 

130,-Kč/hod 

U poskytování terénní odlehčovací služby se využívají všechny výše uvedené úkony péče a hradí se 

skutečně spotřebovaný čas u klienta (Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich 

zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí). 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY  CENA  

DOPRAVA (KE KLIENTOVI)  7,-  KČ /KM  

TISK ,  KOPÍROVÁNÍ DOKUMENTŮ 2,-  KČ /LIST 

 


