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Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 

 

CENÍK CHARITNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY 

 

 
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1) pomoc a podpora při podávání jídla, 135 Kč/hod. 2,25 Kč/min. 

2) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 135 Kč/hod. 2,25 Kč/min. 

3) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i 

vnějším prostoru, 

 

135 Kč/hod. 

 

2,25 Kč/min. 

4) pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík, 135 Kč/hod. 2,25 Kč/min. 

 

b) Pomoc při osobní hygieně: 

1) pomoc při úkonech osobní hygieny, 135 Kč/hod. 2,25 Kč/min. 

2) pomoc při použití WC 135 Kč/hod. 2,25 Kč/min. 

 
c) Pomoc při zajištění stravy: 

pomoc při přípravě jídla a pití, 135 Kč/hod. 2,25 Kč/min. 

 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1) pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 135 Kč/hod. 2,25 Kč/min. 

2) nákupy a běžné pochůzky 135 Kč/hod. 2,25 Kč/min. 

 

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1) pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 135 Kč/hod. 2,25 Kč/min. 

2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

 

135 Kč/hod. 

 

2,25 Kč/min. 

3) pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a 

sociálních schopností a dovedností, 

 

135 Kč/hod. 

 

2,25 Kč/min. 
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f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1) 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, 

 
135 Kč/hod. 

 
2,25 Kč/min. 

 

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  

135 Kč/hod. 

 

2,25 Kč/min. 

2) pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 135 Kč/hod. 2,25 Kč/min. 

 

U úkonů Kč/hod. je služba klientům účtována dle skutečně spotřebovaného času (Kč/min.). Tedy pokud poskytování 

úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí a výsledná úhrada se zaokrouhluje na celé koruny dle platných 

pravidel. 

 

Činnosti bez úhrady 

1) Základní sociální poradenství (informace o sociálních službách, pomoc           

s vyřízením následujících příspěvků a žádostí – příspěvek na péči, 

příspěvek na mobilitu, příspěvek na bydlení, průkazy pro osoby se 

zdravotním postižením, žádosti do domova pro seniory, žádosti do domu 

s pečovatelskou službou, atd.) 

ZDARMA 

2) Návštěva v domácnosti klienta za účelem sepsání Smlouvy o poskytování 

sociální služby osobní asistence, její změny či ukončení.  

ZDARMA 

3) Zprostředkování duchovní podpory ZDARMA 

 

 

 

Ceník je účinný od 1. 7. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


