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Příloha 
Příloha č. 3 k usnesení 

 

 

DENNÍ CENTRUM SLUŽEB  

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 01. 06. 2019 
 

Základní činnosti Popis činnosti Sazba za nejmenší  
jednotku 

Pomoc při osobní 
hygieně nebo 
poskytnutí 
podmínek pro 
osobní hygienu 

Pomoc při úkonem osobní hygieny 

30,00 Kč/15 min Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

Pomoc při použití WC 

Poskytnutí stravy 
nebo pomoc při 
poskytnutí stravy 

Pomoc a podpora při podávání jídla a 
pití 30,00 Kč/15 min 

Zprostředkování 
kontaktu se 
společenským 
prostředím 

Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, pomoc při obnovení nebo 
upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 
podpora při dalších aktivitách podporující 
sociální začleňování 

30,00 Kč/15 min 

Pomoc při 
uplatňování práv, 
oprávněných 
zájmů a při 
obstarávání 
osobních 
záležitostí 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování 
práv a oprávněných zájmů 

30,00 Kč/15 min 

Výchovné, 
vzdělávací a 
aktivizační činnosti 

Nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností a 
dovedností 

30,00 Kč/15 min 
Podpora při získávání návyků 
související se zařazením do běžného 
společenského prostředí včetně 
využívání běžně dostupných služeb a 
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informačních zdrojů 

Sociálně 
terapeutické 
činnosti 

Socioterapeutické činnosti, jejichž 
poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a 
dovedností podporující sociální začleňování 
osob 

30,00 Kč/15 min 

 

Stravování Cena 

oběd 60,00 Kč 

dovoz obědu  15,00 Kč 

 

 

Fakultativní činností Cena 

Přeprava sociálním 
automobilem 

v rámci města Karviné 
 

40,00 Kč/1 jízda 

přilehlé obce 15,00 Kč/km 

 

Upozornění: 

Základní a nejmenší jednotkou pro stanovení výše úhrady za úkon měřitelný časem je 15 minut. 
Úhrada je účtována podle skutečně spotřebovaného času, včetně času nezbytného k zajištění úkonů.  

 

Fakultativní činnost nepatří mezi úkony základní péče a výše úhrady nevychází z § 11 vyhlášky 
505/20065 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

 

 

 

 

 
 


