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Příloha Smlouvy č. 1

CENÍK SLUŽEB
Denního stacionáře Letokruhy ve Valašské Polance, platný od 1. 2. 2023

Ve službě Denní stacionář poskytujeme tyto základní činnosti:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1a) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
1b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
1c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
1d) pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
2a) pomoc při úkonech osobní hygieny
2b) pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám

racionální výživy a potřebám dietního stravování
3a) pitný režim 20 Kč
3b) dopolední svačina 20 Kč
3c) odpolední svačina 20 Kč
3d) oběd 100 Kč
4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pracovně výchovná činnost; nácvik a upevňování

motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

4a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - individuální
4b) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - skupinové;

čas se rozpočítává počtem zúčastněných klientů, příklad viz níže
4c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - čas druhého pracovníka; bez úhrady - statistický údaj
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění

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

5a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - individuální
5b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - skupinové;

čas se rozpočítává počtem zúčastněných klientů, příklad viz níže
5c) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - čas druhého pracovníka;

bez úhrady - statistický údaj
6. Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
6a) Sociálně terapeutické činnosti - individuální
6b) Sociálně terapeutické činnosti - skupinové;

čas se rozpočítává počtem zúčastněných klientů, příklad viz níže
6c) Sociálně terapeutické činnosti - čas druhého pracovníka; bez úhrady - statistický údaj
7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
8. Individuální plánování: bez úhrady - statistický údaj
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V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném
znění, výše úhrady za poskytování služby činí:

 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.

Klient zaplatí pouze skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonu. Pokud zajištění úkonu
netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Klient tedy neplatí za čas strávený ve stacionáři, ale
za jednotlivé úkony poskytnuté péče, které se pak sčítají. Pokud je péče poskytována více klientům
současně (např. skupinový aktivizační program), tento čas se dělí poměrnou částí mezi všechny
zúčastněné.

Příklad:
Klient využívá službu v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně, hodinová sazba v tomto případě je
155 Kč / 1 hodina. Pečovatelka pomáhala klientovi 1/4 hodiny s podáváním jídla a pití. Klient za tento
úkon zaplatí: 155 / 4 = 38,75 Kč. Poté pečovatelka doprovodí klienta na WC, je tam s ním 5 minut
(tj. 1/12hodiny). Za tento úkon klient zaplatí 155 / 12 = 12,90 Kč.
Pět klientů se účastnilo skupinového aktivizačního programu trvajícího 1 hodinu, každý klient za hodinu
tohoto aktivizačního programu zaplatí 155 / 5 = 31 Kč.

Základní sociální poradenství poskytujeme zdarma.
Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči.
Na dopravu do stacionáře lze zažádat o příspěvek na mobilitu.
Rádi Vám pomůžeme s vyřízením výše uvedných dávek.

S dopravou klienta do stacionáře může pomoci např. sociální podnik CHCEŠ-MŮŽEŠ.

Tímto rozhodnutím se ruší ustanovení týkající se plateb ze dne 1. 5. 2022.
Účinnost ceníku: od 1. 2. 2023

Ve Vsetíně dne 2. 1. 2023
schválila Jitka Bajzová, DiS.
statutární zástupce Letokruhy, o.p.s.
tel. 604 685 609
email.: jitka.bajzova@letokruhy-vs.cz
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