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  Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové 

ul. U Včely 176, 156 00 Praha 5 - Zbraslav 

Telefon: +420 257 920 303, ID datové schránky sfe7ead 

   Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 

 
 

 

Ceník odlehčovací služba 

Zařízení jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb nabízí svým uživatelům rozsah 

základních činností stanovených v § 44 zákona č. 108/2006. sb., o sociálních službách v souladu 

s jejich aktualizacemi. 

Úhrady jsou stanoveny dle § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 108/2066 Sb., o sociálních službách v souladu s jejich aktualizacemi. 

 

Základní činnosti 

Základní sociální 

poradenství se při 

poskytování sociálních služeb 

zajišťuje v rozsahu těchto 

úkonů: 

a) Poskytnutí informace 

směřující k řešení nepříznivé 

sociální situace 

prostřednictvím sociální 

služby. 

b) Poskytnutí informace o 

možnostech výběru druhu 

sociálních služeb podle 

potřeb osob a o jiných 

formách pomoci, například o 

dávkách pomoci v hmotné 

nouzi a dávkách sociální 

péče. 

c) Poskytnutí informace o 

základních právech a 

povinnostech osoby, zejména 

v souvislosti s poskytováním 

sociálních služeb, a o 

možnostech využívání běžně 

dostupných zdrojů pro 

zabránění sociálního 

vyloučení a zabránění vzniku 

závislostí na sociální službě. 

d) Poskytnutí informace o 

možnostech podpory členů 

rodiny v případech, kdy se 

spolupodílejí na péči o osobu. 

Bez úhrady 
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1Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu 

následujících úkonů: 

a) Pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o 

vlastní osobu: 

1. pomoc a podpora při 

podávání jídla a pití, 

 

2. pomoc při oblékání a 

svlékání včetně speciálních 

pomůcek, 

 

3. pomoc při přesunu na 

lůžko nebo vozík, 

 

4. pomoc při prostorové 

orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru. 

140,- Kč/ hodina 

b) Pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní 

hygieny, 

2. pomoc při základní péči o 

vlasy a nehty, 

3. pomoc při použití WC. 

140,- Kč/ hodina 

c) Poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy: 

1. zajištění stravy přiměřené 

době poskytování služby a 

odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, 

 

2. pomoc při přípravě stravy 

přiměřené době poskytování 

služby.2 

140,- Kč/ hodina 

235,- Kč/ denně za celodenní 

stravu včetně provozních 

nákladů souvisejících s 

přípravou a podáváním stravy  

25,- Kč/ snídaně včetně 

provozních nákladů 

souvisejících s přípravou a 

podáváním stravy 

85,- Kč/ oběd včetně 

provozních nákladů 

souvisejících s přípravou a 

 
1 Netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se 

poměrně krátí.  

2 Ceny jsou fakturovány za objednanou stravu. V případě omluvené nepřítomnosti (odhlášené stravy) hradí 

klient pouze provozní náklady související s přípravou stravy. V případě neomluvené nepřítomnosti 

(neodhlášené stravy) se objednaná strava hradí v plné výši. 
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podáváním stravy 

20,- Kč/svačina včetně 

provozních nákladů 

souvisejících s přípravou a 

podáváním stravy 

85,- Kč/večeře včetně 

provozních nákladů 

souvisejících s přípravou a 

podáváním stravy 

60,- Kč – provozní náklady 

související s přípravou stravy 

e) Zprostředkování 

kontaktu se společenským 

prostředím: 

1. doprovázení do školy, 

školského zařízení, k lékaři, 

do zaměstnání, na zájmové a 

volnočasové aktivity, na 

orgány veřejné moci, instituce 

poskytující veřejné služby a 

jiné navazující sociální služby 

a doprovázení zpět, 

 

2. pomoc při obnovení nebo 

upevnění kontaktu s rodinou a 

pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících 

sociální začleňování osob. 

 

140,- Kč/ hodina 

f) Sociálně terapeutické 

činnosti: 

Socioterapeutické činnosti 

jejichž poskytování vede k 

rozvoji nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a 

dovedností podporujících 

sociální začleňování osob. 

140,- Kč/ hodina 

g) Pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních 

záležitostí: 

1. pomoc při komunikaci 

vedoucí k uplatňování práv a 

oprávněných zájmů, 

 

2. pomoc při vyřizování 

běžných záležitostí. 

 

140,- Kč/ hodina 
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h) Výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti: 

1. nácvik a upevňování 

motorických, psychických a 

sociálních schopností a 

dovedností, 

 

2. podpora při zajištění chodu 

domácnosti. 

140,- Kč/ hodina 

 

Příklad výpočtu úhrad: v případě, že klient v měsíci, který má 20 pracovních dnů, čerpá 

služby každý všední den v celkové dotaci 4 hodin a odebírá celodenní stravu, činí úhrada za 

poskytování úkonů péče 11.200,- Kč a úhrada za odebranou stravu včetně provozních nákladů 

činí 4.700,- Kč. 

 


