
 

 

 
CENÍK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO KLIENTY 

 

Celoroční pobyt v našich sociálních službách 

Celodenní stravné (5x denně včetně pitného režimu, pro diabetiky II. večeře).                                                                                       

Snídaně                                                                                                                  35 Kč 

Dopolední svačina                                                                                                 15 Kč 

Oběd                                                                                                                      55 Kč 

Odpolední svačina                                                                                                 15 Kč 

Večeře                                                                                                                    50 Kč 

Celodenní stravné                                                                                         170 Kč 
 

Ubytování (zahrnuje úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla) 

2 lůžkový pokoj s předsíní, samostatným sociálním zařízením, nábytkem, 

polohovatelnými postelemi s možností balkonu            210  Kč /den pro jednu osobu                                                                                                    

Dle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., č. 189/2016, Sb., se úhrada za 

sociální péči stanoví ve výši přiznaného příspěvku, který v plné výši náleží organizaci. 

Příspěvek na péči se nezapočítává do příjmů uživatele (úhrada za pobyt + strava, 

odpad, elektrospotřebiče). 

Balíček péče     880                                                                                              880,-Kč 

Balíček péče   4400                                                                                            4400,-Kč 

Balíček péče   8800                                                                                            8800,-Kč 

Balíček péče 13200                                                                                          13200,-Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB  
Fakultativní činnosti, jsou takové činnosti, které nejsou zahrnuty v základní 

úhradě. 
 

Kadeřnictví (externě) – Pánské /dámské stříhání 

Stříhání, vodová, foukaná + barva 

Trvalá  

90 Kč/120 Kč 

300 Kč+300 Kč 

700 Kč 

Pedikúra (externě) 170 Kč 

Půjčení chodítka 80 Kč / měsíc 

Půjčení vozíku – mechanický / polohovací 
500 Kč / 1000 

Kč / měsíc 

Půjčení matrace antidekubitní 400 Kč / měsíc 

Výlety, zájezdy, kulturní akce  
dle stanovené 

ceny za akci 

VOIP telefon na pokoji – zřízení / provoz 

+ měsíční platba dle skutečně provolaného času 
300 Kč / 100 Kč 

Jízda speciálně upraveným služebním autem či busem pro 

imobilní uživatele (vzdálenost do 20km) za účelem vyřízení 

soukromých záležitostí (cena nezahrnuje pohonné hmoty) 

200 Kč / 

 1 hodinu 

 

 

Rehabilitační služby 

Kneippův chodník – nácvik chůze ve vodě 20 min. 55 Kč 

Perličková koupel celková 20 min. 130 Kč 

Tělesné skupinové cvičení ve vodě 20 min. 55 Kč 

Individuální cvičení ve vodě 20 min. 130 Kč 

Tělesné skupinové cvičení v prostoru 30 min. 55 Kč 

Klasická ruční masáž částečná 25 min. 200 Kč 

Klasická ruční masáž celotělová 50 min. 900 Kč 

Cvičení jednotlivce (stabilizace, mobilizace) 30 min. 75 Kč 

Rašelinové zábaly 25 min. 55 Kč 

Bazální stimulace + solux 30 min. 200 Kč 

Motomed – mobilní uživatel 20 min. 25 Kč 

Motomed – imobilní uživatel 20 min. 50 Kč 


