
 

  

           Příloha č. 1 

 

CENÍK ÚKOLŮ OSOBNÍ ASISTENCE SLAVIČÍN S PLATNOSTÍ OD 1.1.2019 

Osobní asistence Slavičín, Komenského 115, 763 21 Slavičín, tel: 571 112 200 

V souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, se výše 

úhrady za poskytnuté služby počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

činností u Uživatele. Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností v rámci 

jednoho setkání se skládá z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u 

Uživatele a času nezbytného k zajištění činností. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci 

jednoho setkání.  

Čas nezbytný k zajištění činností zahrnuje čas přípravy pracovníka na setkání (např. příprava 

pomůcek, materiálu, studium dokumentace, čas strávený na cestě k uživateli apod.)  

 Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. §5  Kč 

1 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  120,- /hod 

 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120,- / hod 

2 Pomoc při osobní hygieně  

 Pomoc při úkonech osobní hygieny 120,- / hod 

 Pomoc při použití WC  120,- / hod 

3 Pomoc při zajištění stravy  

 Pomoc při přípravě jídla a pití 120,- / hod 

4 Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

 Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí  120,- / hod 

 Nákupy a běžné pochůzky 120,- / hod 

5 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

 Pomoc a podpora rodině v péči o dítě 120,- / hod 

 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 120,- / hod 

 Při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 120,- / hod 

 Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností 

120,- / hod 

6 Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím  

 Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a 

volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 

služby a doprovázení zpět 

120,- / hod 

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

záležitostí 

 

 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 120,- / hod 

 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 120,- / hod 

8 Čas nezbytný k zajištění činností: 

1.pásmo - 10 min = /1 setkání - obec ve vzdálenosti 1-3 km od sídla Charity 

Slavičín tj. Slavičín, Hrádek 

 120,-/ hod 

Charita  Slavičín 

Komenského 115, 763 21 Slavičín Tel:571112200 

e- mail: info@slavicin.charita.cz, www.slavicin.charita.cz, IČ 70435618 

Bankovní spojení: 86-2023660297/0100 

http://www.slavicin.charita.cz/


 

   

 

 

 

 

Fakultativní činnost       Kč    

1 Přeprava uživatele automobilem provozovaným poskytovatelem 8,-Kč/km 

 

 

 

Schválila Mgr. Milena Tománková, ředitelka Charity Slavičín 

Dne: 30.11.2018 

  

 

2.pásmo - 20 min = /1 setkání – obec ve vzdálenosti 4 -14 km, tj. Lipová, 

Rokytnice, Šanov, Divnice, Bohuslavice nad Vláří, Nevšová, Rudimov, Hostětín, 

Křekov, Vlachovice – Vrbětice, Vlachova Lhota, Jestřabí, Újezd, Loučka, Štítná 

nad Vláří,Petrůvka 

3.pásmo - 30 min = 1 setkání – obec ve vzdálenosti 15-25 Km, tj. Smolina, 

Drnovice, Vysoké Pole, Slopné; dále Újezd pouze po dobu uzavírky silnice přes 

Lipovou  


