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CENÍK SLUŽEB Domova sv. Anežky, o.p.s. 
 

Členění: 

Centrum pracovní a sociální rehabilitace 

 Sociální rehabilitace – pobytová forma 

 Sociální rehabilitace – ambulantní forma 

 Sociálně terapeutické dílny 

Terénní sociální služby 

 Podpora samostatného bydlení 

 

Centrum pracovní a sociální rehabilitace 
 

Sociální rehabilitace – pobytová forma 

Služby s úhradou: 

Ubytování (jednolůžkový pokoj) vč. Úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního 

prádla a ošacení, žehlení 250 Kč / den ****) 

Stravování   98 Kč / oběd 

Celodenní stravování 235 Kč/ snídaně, oběd, večeře 

Pomoc při osobní hygieně   135 Kč / hodina *) 

 

 

Bez úhradové služby:  

 1.1. Základní sociální poradenství 

 1.2. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k začleňování 

 a) nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů 

 b) nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské 

práce, chod kuchyně, nakupování 

 c) nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti 

 d) nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru 

 e) nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního 

podpisu 

 1.3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 a) doprovázení dospělých do škol, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 

zájmové aktivity a doprovázení zpět 

 b) nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky 

 c) nácvik chování v různých společenských situacích 

 d) nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s 

informacemi 

 1.4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, upevňování získaných 

motorických , psychických a sociálních schopností a dovedností 

 1.5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 

 a) podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek 

 b) informační servis a zprostředkování služeb 

 1.6. pomoc při podávání jídla a pití 

 

Fakultativní služby: 

Doprava na nádraží a zpět   20 Kč / cesta  



CENÍK SLUŽEB 

 2 

Doprava klienta (klientů) služebním vozidlem     8 Kč / km **) 

  

Vlastní elektrospotřebič na pokoji   25 Kč / měsíc / spotřebič ***) 

 

 

Sociální rehabilitace – ambulantní forma 

  

 

Bez úhradové služby:  

 

1. Základní sociální poradenství 

2. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k začleňování          

2.1.1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů 

2.1.2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské 

práce, chod kuchyně, nakupování 

2.1.3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti 

2.1.4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním 

prostoru 

2.1.5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního 

podpisu 

3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

3.1.1. doprovázení dospělých do škol, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 

zájmové aktivity a doprovázení zpět 

3.1.2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky 

3.1.3. nácvik chování v různých společenských situacích 

3.1.4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s 

informacemi 

4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, upevňování získaných motorických , 

psychických a sociálních schopností a dovedností    

5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí         

5.1.1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek 

5.1.2. informační servis a zprostředkování služeb 

 

Fakultativní služby: 

Stravování   98 Kč / oběd 

Doprava na nádraží a zpět   20 Kč / cesta  

Doprava klienta (klientů) služebním vozidlem     8 Kč / km **) 

 

Sociálně terapeutické dílny 

 

Služby s úhradou: 

Stravování   95 Kč / oběd 

 

Bez úhradové služby: 

1.1. Základní sociální poradenství 

1.2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

1.3. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začleňování 

a) Nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
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b) Nácvik přesunu na vozík a z vozíku 

1.4. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností 

a) Nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovník 

schopností a dovedností 

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným 

sociálním prostředím 

 

 

Fakultativní služby: 

Doprava na nádraží a zpět   20 Kč / cesta  

Doprava klienta (klientů) služebním vozidlem     8 Kč / km **) 

 

Terénní sociální služby 
 

Podpora samostatného bydlení 

Bez úhradové služby 

Základní sociální poradenství     zdarma 

 

Úhrada za poskytování podpory samostatného bydlení   120 Kč / hodina *) 

 1.1. pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 a) pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 

 b) podpora při získávání návyků souvisejících se zajištění chodu domácnosti 

 c) pomoc při údržbě spotřebičů 

 d) pomoc se zajištěním stravy 

 e) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, 

úklidu po malování 

 f) podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami 

 

 1.2. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost 

 a) podpora při zvládání výchovy dětí v rodině 

 b) pracovně výchovná činnost s dětmi 

 c) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností 

 d) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

 e) podpora v oblasti partnerských vztahů 

 f) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu 

 

 1.3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 a) doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové  a 

volnočasové aktivity a doprovázení zpět 

 b) doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 

zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět 

 c) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením od běžného 

společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a 

informačních zdrojů 

 

 1.4. sociálně terapeutické činnosti 

 a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob 
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 1.5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 

 a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňovaní práv a oprávněných zájmů 

 b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

 

 

Fakultativní služby: 

Doprava klienta (klientů) služebním vozidlem     8 Kč / km **) 

Praní   65 Kč / úkon 

 

Vysvětlivky: 

*)  Pokud úkony k zajištění dané placené služby netrvají celou hodinu, výše úhrady se 

poměrně krátí. 

**)  V případě více pasažérů se částka rozpočítává mezi klienty a zaokrouhluje se směrem 

nahoru na celé koruny. 

***) Elektrospotřebič (např. PC, TV, atd.) je majetkem klienta. Koncesionářský poplatek, 

další související poplatky a revize si zajišťuje a hradí majitel sám. 

****) Za den nepřítomnosti klienta jsou účtovány režijní náklady ve výši 20% z denní sazby 

za ubytování ( tj. 50Kč/den).  

 

Ceník služeb je platný od: 1.3.2023 

 

 


