
                                                                                             
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim                                                                  
  Soukenická 158, 537 01 Chrudim

tel.: 469 638 209, 469 638 630, IČ 15054080 
www.socialni-sluzby.cz
e-mail: centrum@socialni-sluzby.cz

Úhrady za činnosti platné od 1. 1. 2017

Denní stacionář Pohoda
Základní činnosti
stanovené dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů

Denní úhrada

Stupeň podpory a poskytované činnosti Hodinová sazba
1. Lehká, 1, 3, 4, 6, 10, 12 20,- Kč/hod.
2. Střední 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 30,- Kč/hod.
3. Těžká   2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 40,- Kč/hod.
4. Úplná   2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 45,- Kč/hod.

Rozpis poskytovaných činností:

Základní činnosti

Stanovené dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o  sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

1. Dohled a podpora při  výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech
(slovní  podpora  při  aktivizaci,  klient  si  sám  připraví  pomůcky,  se  slovní
podporou zvládá činnosti, které se v rámci aktivizačního programu provádějí.),
sociálně  terapeutických  činnostech  (trénování  paměti,  využívání  prvků
reminiscenční  terapie,  společenské,  kulturní  a sportovní  akce,  divadla,
výstavy, besedy, exkurze, sledování spol. dění, zpráv),

2. pomoc  při  výchovných,  vzdělávacích  a  aktivizačních  činnostech  (vedení
klienta  při  všech  činnostech,  vedení  ruky,  individuální  přístup),  sociálně
terapeutických  činnostech  (společenské,  kulturní  a  sportovní  akce,  divadla,
výstavy, besedy, exkurze, sledování spol. dění, zpráv),

3. poskytnutí stravy
4. dohled  a  podpora  při  nácviku  a  upevňování  motorických,  psychických

a sociálních schopností a dovedností (slovní podpora při činnostech),
5. pomoc  při  nácviku  a  upevňování  motorických,  psychických  a  sociálních

schopností a dovedností (vedení klienta při nácviku dovedností),
6. dohled a podpora při orientaci v neznámém prostředí nebo vnitřním prostoru

denního stacionáře (pomoc při vycházce, pomoc při chůzi ze schodů apod.),
7. pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Denního stacionáře  nebo neznámém prostředí  (vedení  klienta  po  DS,  stálé
opakování kde jsou uložené pomůcky, kde je WC apod. vedení klienta mimo
prostory DS nebo vezení na invalidním vozíku),

8. dohled a částečná podpora při obouvání, oblékání a svlékání vč. speciálních
pomůcek (slovní podpora při orientaci v šatně, při správném výběru oblečení
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Denní stacionář Pohoda

dle počasí, pomoc se zapínám zipu, zavázáním tkaniček), 
9. pomoc při oblékání, svlékání (oblečení bundy, bot, svetru apod.),
10. dohled a podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

(podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování),
11. zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím  (obnovení  nebo

upevnění kontaktu s rodinou, zajištění aktivit podporujících sociální začlenění,
12. dohled  a  podpora  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů,  obstarávání

osobních záležitostí (podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv 
       a oprávněných zájmů, podpora při telefonování v zájmu klienta),
13. pomoc při uplatňováním práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních

záležitostí  (vyřizování  oprávněných  zájmů,  práv  a  obstarávání  záležitostí  s
klientem např. nekomunikující klient),

14. dohled a podpora při úkonech osobní hygieny (slovní podpora při sprchování,
mytí rukou, úst),

15. pomoc při úkonech osobní hygieny (pomoc při sprchování, mytí hlavy, česání,
mytí rukou),

16. dohled  a  podpora  při  použití  WC  (doprovod  k  WC,  lehká  dopomoc,
připomenutí použití WC),

17. pomoc  při  použití  WC  (posazení  na  WC,  pomoc  s  očistou,  výměna
inkontinentních pomůcek, hygiena po WC),

18. podpora při podání jídla a pití (pomoc při krájení jídla, lehká pomoc při podání
jídla),

19. pomoc při podání jídla, úprava stravy (rozmixování) podání pití 
20. dohled a podpora při přesunu na židli, křeslo, odpočinkové lůžko,
21. přesun na lůžko, invalidní vozík (pomocí zvedacího zařízení, nebo dvou osob)

Fakultativní činnosti Kč
doprava vozidly CSSP do denního stacionáře 
(v ceně je zahrnuta cesta ke klientovi, cesta s 
klientem, čas na přesun klienta k lékaři, na úřad 
apod.)   130,-Kč/hod.

130,- Kč/hod.

dohled nad požitím léků 12,- Kč /den

Cena za stravu
1 oběd 
(včetně provozních nákladů souvisejících 
s přípravou stravy)

59,- Kč

Souhlas s dohodnutými úkony stvrzuje klient podpisem …………..……………………….

Na poskytování služby není právní nárok. Může být zamítnuta zejména z kapacitních důvodů. 
Pracovník v sociálních službách může odmítnout službu, je-li ohrožen jeho život nebo 
zdrav
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