
Ubytování a strava

Dvoulůžkový 

pokoj  / den (v 

Kč)

Jednolůžkový 

pokoj  / den (v 

Kč)

Ubytování, úklid, praní ložního prádla apod. * 150 200

Strava (celodenní) (snídaně, svačina, oběd,svačina,večeře) + 

pitný režim **

Úhrada za úkony základních činností v době pobytu je 

počítána dle skutečnosti na celé minuty Kč 1 hodinu Kč za 1 minutu Poznámka/příklad

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní

osobu:

Příprava stolu, vaření kávy, 

přinášení na pokoj, servírování, 

ohřívání stravy, mazání, krájení, 

strouhání, loupání ovoce

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Oblékání, svlékání, výměna inkont. 

Pomůcek

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve

vnitřním i vnějším prostoru

Doprovod z pokoje na toaletu, na 

denní místnost, na rehabilitaci,

5. Stlaní a převlékání lůžka, úprava pokoje.

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek

pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a

odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám

dietního stravování,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na

orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné

navazující sociální služby a doprovázení zpět

Doprovod do divadla, přednášky, 

besedy, ven na procházku, konající 

se mimo patro OPRC

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji

nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností

podporujících sociální začleňování osob

Učení se oblékat, mýt, psát, číst, 

počítat

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při

obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a

oprávněných zájmů

Komunikace s institucemi, pomoc s 

žádostmi, formuláři apod., sociální, 

právní, bytové aj. poradny

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí Lékárna, nákup, apod.

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních

schopností a dovedností,

Fakultativní úhrada (poskytují fyzioterapeutky)

Cena za jedenu 

minutu výkonu 

Kč/min

Individuální léčebné tělesné cvičení 2,-

Posilování (rotoped) 2,-

Posilování (péra) 2,-

Nácvik chůze 2,-

Měkké techniky 2,-

 

Ceník výše úhrad nákladů za poskytování odlehčovací služby o.s. ŽIVOT 90 pro pobyt na lůžku a denní pobyt od 

1.1.2017

Ranní a  večerní hyg., sprchování, 

mytí hlavy, vysoušení, natáčení, mytí 

při pokálení, stříhání nehtů, pomoc 

při použití toalety

Komunikace s restaurací ohledně 

dietního stravování, výběr jídla - je 

automatické pro všechny

120

120

2

170,- Kč/den

120

120

120

 ** Složení celodenní stravy: snídaně 20,-Kč, 1. svačina 15,-Kč, oběd 70,-Kč, 2. svačina 15,-Kč, večeře 50,-Kč 

120

                                                        platné od 01/2017

120

 Pozn.:

 *  Udržovací poplatek (při propustce, pobytu v nemocnici apod.) 100,- Kč/den

Skupinová rehabilitace, trénink 

paměti, rozvoj osobních dovedností.


