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    Ceník služeb za pobyt v Centru denních služeb JULIE 

 

Základní poskytované služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a 
vyhlášky 505/2006 Sb. 

 

1. 

Základní poskytované služby – cena 80 Kč/ hodina: 
Dopolední pobyt od 7.30 do 13 hodin – 440,- Kč 
Každá další hodina 80,- Kč/h nebo poměrná část dle skutečně stráveného 
času. 

A. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

a. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

b. pomoc při úkonech osobní hygieny 

c. pomoc při použití WC 

B. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 

a. didaktické činnosti 

b. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností 

c. kognitivní rehabilitace – trénink paměti 

 d. rehabilitace mobility – fyzioterapeutické cvičení, dechová cvičení 

 e. pracovně výchovné činnosti – tvořivé a výtvarné činnosti 
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f. nenásilná a motivaci podporující pomoc při komunikaci – podpůrné 

skupiny, setkávání s dětmi v rámci mezigeneračního centra 

C. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

D. sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování 
vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporujících sociální začleňování osob 

 a. skupinová a individuální psychoterapie 

 b. arteterapie 

 c. reminiscenční terapie 

 d. muzikoterapie 

2. 

Individuální logopedická terapie a individuální fyzioterapie – cena 
130 Kč/ h nebo poměrná část dle skutečně využitého času (po dobu 
terapie, nehradí klient základní poskytovanou službu 

3. 

Poskytnutí stravy – 80,- Kč/ oběd, 15,- Kč svačina 
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pitný režim 

Žadatelé, jimž jejich sociální situace neumožňuje si služby centra denních služeb 
plně hradit, mohou žádat o podporu. Bližší informace získáte u ředitelky centra 
denních služeb. 
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