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Úkon Cena Četnost 

a) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 

  

1) Pomoc při úkonech osobní hygieny (celková koupel v SOH, sprcha) 20,- Kč/ 10 min  

2) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 20,- Kč/ 10 min  

3) Pomoc při použití  WC 20,- Kč/ 10 min  

b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy   

1) Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku 56,- Kč/ oběd  

2) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 20,- Kč/ 10 min  

c) Výchovně vzdělávací  a aktivizační  činnosti  

1) Nácvik a upevňování  motorických, psychických a sociálních dovedností 20,- Kč/ 10 min  

2) Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného spol. 
prostředí 

20,- Kč/ 10 min  

d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

1) Pomoc při obnovení, upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při 
soc.začlenění 

20,- Kč/ 10 min  

e) Sociálně terapeutické činnosti   

1) Socioterapeutické činnosti k rozvoji, udržení schopností a dovedností při soc. 
začleňov. 

20,- Kč/ 10 min  

f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání  
os. záležitostí 

  

1) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování  práv a oprávněných zájmů 20,- Kč/ 10 min  

Fakultativní výkony   

Svoz klientů do centra denních služeb z Nového Bydžova 25,- Kč/ denně  

Svoz klientů do centra denních služeb z okolních obcí  35,- Kč/ denně  

Jednorázový odvoz (pošta, lékař, úřady, atd.) 40,- Kč/ úkon  

Nutné pochůzky (pošta, lékař, úřady, atd.) 20,- Kč/ 10 min  

Jednoduché ošetřovatelské úkony (aplikace mastí, obkladů,) 20,- Kč/ 10 min  

Běžné malé nákupy 20,- Kč/ 10 min  

Pronájem termonosiče na jídlo 3,- Kč/ ks  

Dovoz nebo donáška jídla – Nový Bydžov 12,- Kč/ dovoz  

Dovoz nebo donáška jídla – okolní obce 15,- Kč/ dovoz  

 

Základní sociální poradenství – informace potřebné k řešení sociální situace poskytujeme zdarma. 

V době od 7,00 – 15,30 hod. pondělí – pátek osobně na adrese: Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov na 
telefonu 495 491 180, 736 601 096 nebo pomocí e-mailu: sHolmanova@seznam.cz 

Ceník úkonů sociálních služeb je dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. – změna 391/2011, 
kterou se provádějí některé ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
s účinností zákona od 1.12007 

 

Ceník služeb schválen správní radou Duhy, o.p.s. dne 18.10.2016 – aktualizace Ing. Štěpánka Holmanová 
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