
 
 

 

   Ceník služeb  

Centrum denních služeb - U Havírny 922, Kutná Hora 
 

Služby poskytované v rámci základní činnosti na základě § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách: 

 

Základní činnosti 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

pomoc při úkonech osobní hygieny  80,- Kč/hod. 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty (umytí vlasů, ostříhání nehtů) 80,- Kč/hod. 

pomoc při použití WC 80,- Kč/hod. 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:   

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 

dle ceníku jednotlivých 
dodavatelů stravy                                                                                                                                                                          

dovoz stravy do Centra denních služeb  12,- Kč/1 oběd  

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 80,- Kč/hod. 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  
a dovedností 

80,- Kč/hod. 

podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného 
společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb 
a informačních zdrojů 

80,- Kč/hod. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc  
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování  

80,- Kč/hod. 

Sociálně terapeutické činnosti: 

sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 
udržení osobních nebo sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování 

80,- Kč/hod. 

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

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 80,- Kč/hod. 
 

 

 



 
 
 

  Služby poskytované nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách - fakultativní činnost: 

 

Fakultativní činnosti 

 

dovoz klienta do Centra denních služeb 8,- Kč/1 km 

 

procházka s klientem 100,- Kč 

 

 

Úhrada je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. 

Pokud je výše úhrady stanovena hodinově a poskytnutí služby netrvá celou hodinu, 

výše úhrady se poměrně krátí - účtuje se každých započatých 15 minut. 
 
Souhlas s provedenými službami stvrzuje klient podpisem na výkazu úkonů ("Přehled poskytnutých 
sociálních služeb"), který je mu předložen ihned po provedení služby. Kopii výkazu obdrží klient 
na vyžádání s měsíčním vyúčtováním služeb. 
 
Ceník služeb byl schválen usnesením Rady města Kutná Hora  č. 1005/16 ze dne 20.11.2016. 
 
Ceník služeb je platný od 1.1.2017. 
 

 


