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Ceník Odlehčovací služby sv. Zdislavy 

Kód Název úkonu Činnosti Cena 

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

A 1 
Pomoc a podpora při 

podávání jídla a pití 

Podání jídla do úst, podání pití  
155 Kč/hod.* 

A 2 

Pomoc při oblékání a 

svlékání vč. 

speciálních pomůcek 

Oblékání 

Svlékání 

Nasazování a sundávání ortéz, protéz, 

kompresivních punčoch 

155 Kč/hod.* 

A 3 

Pomoc při prostorové 

orientaci, 

samostatném pohybu 

ve vnitřním a vnějším 

prostoru 

Pomoc při pohybu v místnosti 

Pomoc s orientací a nácvik pohybových 

dovedností 155 Kč/hod.* 

A 4 
Pomoc při přesunu na 

lůžko nebo vozík 

 
155 Kč/hod.* 

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

B 1 
Pomoc při úkonech 

osobní hygieny 

Sprchování /Koupání 

Hygiena na lůžku, u umyvadla 

Holení 

Promazání pokožky 

Výměna a vynesení použitých 

inkontinenčních plen a vložek  

Vynesení a umytí nádoby používané k 

vyprazdňování 

155 Kč/hod.* 

B 2 Pomoc při použití WC  155 Kč/hod.* 

B 3 
Pomoc při základní 

péči o vlasy a nehty 

Mytí vlasů 

Česání 

Vysoušení vlasů  

Stříhání nehtů 

155 Kč/hod.* 

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

C 1 Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku 

 

Úhrada za stravu: Stravovací jednotka Režie Celkem 

Snídaně 38 Kč 23 Kč   61 Kč 

Oběd 40 Kč 65 Kč 105 Kč 
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Svačina 14 Kč  2 Kč   16 Kč 

Večeře 30 Kč 23 Kč   53 Kč 

 Celkem  235 Kč 

 

Poznámky:  
- Za dobu nepřítomnosti během pobytu, tj. odhlášení stravy, se vrací pouze 

hodnota stravovací jednotky za odhlášený den. 
- Pokud si uživatel před zahájením odlehčovací služby sjedná péči bez 

stravy, stravovací jednotka ani režie není účtovaná. 

C 2 Pomoc při přípravě stravy Krájení, mazání, loupání, vaření kávy 155 Kč/hod.* 

D. Poskytnutí ubytování 

D 1 1 lůžkový pokoj 

(včetně úklidu, praní, drobných 

oprav a žehlení ložního a osobního 

prádla) 

235 Kč/den 

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

E 1 

Doprovázení k lékaři, na 

orgány veřejné moci a 

instituce poskytující veřejné 

služby, na společenské akce, 

procházky, výlety, 

konzultace sociálního 

pracovníka s pečujícími 

rodinami, doprovod 

k pedikérce, kadeřnici 

 

155 Kč/hod.* 

F. Sociálně terapeutické činnosti 

F 1 

Aktivizace a motivace 

k samostatnosti a 

soběstačnosti. 

Působení na zlepšení fyzické 

a psychické kondice.  

Smyslová aktivizace, bazální 

stimulace1) 

155 Kč/hod.* 

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

G 1 
Telefonické konzultace ve 

prospěch uživatele 

 
155 Kč/hod.* 

G 2 
Vyplňování žádostí a 

tiskopisů soc. pracovníkem 

 
155 Kč/hod.* 

1)bazální stimulace bude poskytována v případě dostupnosti speciálně vzdělaného pracovníka 
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H. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

H 1 

Nácvik a upevňování 
motorických, psychických 
a sociálních schopností a 
dovedností 

Volnočasové aktivity, společenské 

hry, cvičení jemné motoriky (např. 

výtvarné činnosti, čtení, podpora 

v zájmových aktivitách, vaření, 

pečení, ruční práce) 

155 Kč/hod.* 

 
 

Fakultativní služby 

Odvoz nebo dovoz autem Charity Jeseník 10 Kč/km 

 
 

* Přesáhne-li poskytovaná péče u daných úkonů celkově 80 hodin měsíčně, budou tyto 
poskytnuté úkony v daném měsíci účtovány za cenu 135 Kč/hod. 

* Částky uvedené v hodinových sazbách se počítají podle skutečného času nezbytného 
k zajištění úkonu. Pokud netrvá celou hodinu, krátí se dle skutečně stráveného času u 
uživatele. 

 

Tento ceník je platný od 1. 2. 2023 

 


