
• snídaně

• oběd

• večeře
123,-

• snídaně

• dop. svačina

• oběd

• odp. svačina

• večeře

153,-

CENÍK ÚHRAD 
 
 

  
Jednolůžkový pokoj

• 200,-Kč

• den

Dvoulůžkový pokoj 
DSS 104

• 180,-Kč

• den

Dvoulůžkový pokoj 
DSS 102

• 190,-Kč

• den



Celodenní stravování

SNÍDANĚ

30,- Kč

DOPOLEDNÍ 
SVAČINA

15,- Kč

OBĚD

61,- Kč

ODPOLEDNÍ 
SVAČINA

15,- Kč

VEČEŘE

32,- Kč

DRUHÁ 
VEČEŘE

15,- Kč

  



 
  

Fakultativní 
činnosti

Jízda 
služebním 

vozem
Citroen 7,90 Kč/km

Renault 8,80 Kč/km

Biolampa - 4,- Kč/min

Solux - 17,- Kč/10 min

Perličková lázeň - 32,- Kč/20 min

Perličková koupel - 61,- Kč/20 min

Kopírování
1 strana A4 - 2,- Kč

A4 oboustranně - 3,- Kč



Příspěvek na péči náleží podle zákona o sociálních službách Domovu

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 
  

880,-
Kč

• stupeň I (lehká závislost)

4. 400,-
Kč

• stupeň II (středně těžká závislost)

8.800,-
Kč

• stupeň III (těžká závislost)

13.200
Kč

• stupeň IV (úplná závislost)



Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při 
oblékání a 

svlékání

92,- Kč/hod.

pomoc při 
přesunu na 
lůžko nebo 

vozík

92,- Kč/hod.

pomoc při 
vstávání, 
uléhání

92,- Kč/hod.

pomoc a 
podpora při 

podávání jídla 
a pití

92,- Kč

pomoc při 
prostorové 
orientaci a 

samostatném 
pohybu

92,- Kč/hod.

 
  



Pomoc při osobní hygieně

pomoc při úkonech 
osobní hygieny

92,- Kč/hod.

pomoc při péči o vlasy a 
nehty

92,- Kč/hod.

pomoc při použití WC

92,- Kč/hod.

 
  



Výchovné*, vzdělávací* 
a aktivizační činnosti

* výchovné a vzdělávací činnosti jsou poskytovány uživatelům služby domov pro 
osoby se zdravoním postižením

individuální 
kondiční 
cvičení, 

individuální 
ergoterapie

133,- Kč/hod.

nácvik chůze, 
rotoped

92,- Kč/hod.

skupinové 
kondiční 
cvičení, 

skupinová 
ergoterapie

18,- Kč/hod.

volnočasové a 
zájmové 
aktivity -

klubová činnost

17,- Kč

doprovod na 
výletě 1 

zaměstnancem

103,- Kč/počet 
uživatel

  



Zprostředkování kontaktu se společnským prostředím, 
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

podpora a pomoc při 
využívání běžně 

dostupných  služeb a 
informačních zdrojů

92,- Kč/hod.

pomoc při komunikaci 
vedoucí k uplatňování 

práv, zájmů a záležitostí

92,- Kč/hod.

pomoc při obnovení a 
upevnění kontaktu s 
rodinou a podpora 

sociálního začleňování

92,- Kč/hod.

 


