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Tato služba je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.      

 

 

CENÍK SLUŽEB (Centrum denních služeb)     
 

I. CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB - ZÁKLADNÍ ČINNOSTI  

 
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 

 
ÚKONY DLE VYHLÁŠKY 

INDIVIDUÁLNĚ 

POSKYTNUTÁ 

PODPORA 

SKUPINOVĚ 

POSKYTNUTÁ 

PODPORA 

1. Pomoc při osobní hygieně / 

poskytnutní podmínek pro osobní 

hygienu 

a) Pomoc při úkonech osobní hygieny  
90 Kč/hod 

 
x 

b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

 

c) Pomoc při použití WC 

2. Poskytnutí stravy / pomoc  

při zajištění stravy 

a) Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a 

odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního 

stravování 

55 Kč/oběd 

b) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 90 Kč/hod x 

 
3. Výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti 

a) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností 
 
 

90 Kč/hod 

 
 

50 Kč/hod b) Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením 

do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně 

dostupných služeb a informačních zdrojů 

4. Zprostředkování kontaktu 

se společ. prostředím 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a 

pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začleňování osob.  
90 Kč/hod 50 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. 
90 Kč/hod 50 Kč/hod 

6. Pomoc při uplatňování práv, zájmů 

a při obstarávání osobních 

záležitostí 

 
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 

oprávněných zájmů. 

 
90 Kč/hod 

 
x 

 
 

ZÁKLADNÍ SOC. PORADENSTVÍ 

 

Podání základních informací z různých oblastí (sociální 

služby, peněžní dávky, kompenzační pomůcky, práva a 

povinnosti uživatelů, běžně dostupné veřejné služby, oblast 

zdravotní, právní, bytová atd.). Pro uživatele i pečující osoby. 

 
ZDARMA 

Uživateli je účtována přímá péče, která mu v daném měsíci byla poskytnuta.  První nejnižší účtovaný časový úsek v daném dni je 15 min., dále dle skutečně 
odebraných minut.  Při účasti na výletech, kulturních, společenských, sportovních akcích pořádaných CDS, uživatel platí mimo hodinové sazby také vstupné v plné 
výši a dopravu (fakultativní služba). Cena za oběd je stanovená dodavatelem, Nazaret uživatelům neúčtuje provozní náklady spojené se zajištěním a podáváním 

stravy (dovoz obědů, ohřev, energie, péče o nádobí). 

II. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

Tyto služby nemohou být poskytovány samostatně – pouze uživateli, který má uzavřenou smlouvu na základní činnosti CDS.  Vychází z individuálních potřeb 
uživatele a nemají nahrazovat běžně dostupné veřejné služby či pomoc rodiny. Poskytnutí závisí na personální kapacitě Nazaretu. Uživatel nikdy neplatí víc, než 
jsou náklady na tyto činnosti.  

DOPRAVA 
Za auto                        6 Kč/km 

    + za řidiče                   140 Kč/hod 

DOPROVOD 140 Kč/hod 

Přeprava uživatele z bydliště do organizace/ zpět či v rámci akcí pořádaných mimo prostory organizace služebními vozy Nazaretu.  Počítá se celá trasa, tzn. i cesta 
samotného řidiče pro uživatele. Cena za dopravu je rozpočtena mezi počet uživatelů, kteří jsou v autě. Uživatelům je účtována nejkratší trasa dle serveru 
www.mapy.cz.  V odůvodněných případech (např. změna trasy kvůli dalšímu uživateli přítomnému v autě) může být účtován skutečný počet najetých km, 
maximální rozdíl od nejkratší trasy ale tvoří 5 km. Náklady za čas řidiče nejsou účtovány v případě, že se jedná o akci CDS.   

Doprovod uživatele z bydliště do organizace/zpět. Počítá se celkový čas pracovníka, tj. čas potřebný k vyzvednutí uživatele sociální služby. Cena za doprovod se 
rozpočítá mezi všechny uživatele, kteří v danou chvíli současně doprovod využijí. Minimální účtovaná doba je 15 min. 

Platnost: od 1.1.2022                                                                             Schválila: Mgr. Jana Kverková  (ředitelka organizace), v Borovanech 14.12.2021  
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