
 

 
Ceník – úhrady za poskytování péče 

 
 
Zdravotní služby 
 
 
Příspěvek za koordinaci sociálních a zdravotních služeb  
 

100 Kč/den 
 

Výkon sestry nad rámec platby hrazené pojišťovnou 
V případě, že si ošetřovaný nebo pečující osoba vyžádá péči od zdravotní sestry, která 
není hrazena zdravotními pojišťovnami, budou tyto služby poskytovatelem vyúčtovány 
zvlášť.  Čas strávený u ošetřovaného se vykazuje podle skutečně stráveného času 
zaokrouhleného po 5 minutách nahoru. 

240,- 
Kč/hod 

 

 
Sociální služby 
 
Odlehčovací služba dle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a 
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách. 

130,- 
Kč/hod 

 
Základní činnosti odlehčovací služby jsou:  
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
3. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
4. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 

b) Pomoc při osobní hygieně 
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
3. Pomoc při použití WC 

c) Pomoc při přípravě stravy  
1. Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 

d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
1. Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové 

aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 
2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob 
f) Sociálně terapeutické činnosti, vedoucí k udržení osobních a sociálních schopností 
g) Pomoc při uplatňování práv 

1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
2.  Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

h) Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti 
1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 
2. Podpora při zajištění chodu domácnosti 

 
Do ceny je započítán i čas nezbytný na cestu. 

 

       Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč 
Adresa: Generála Sochora 705, 674 01 Třebíč, IČO: 44990260 
Tel: 733 676 676, 733 670 166 


