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CENÍK SOCIÁLNÍ SLUŽBY STACIONÁŘ MAGNOLIA 
 

Ve stacionáři platíte pouze za čas,  
kdy vám pracovník pomáhá a věnuje se vám. 

 

 

Cena je 155 Kč/hodinu  = 2,58 Kč/minutu. 
 
 

Příklad: Když vám pracovník pomůže s oblékáním 10 minut, zaplatíte 25,80,- Kč. 
 
 

 

V DENNÍM STACIONÁŘI SE DLE ZÁKONA PLATÍ ZA TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI: 
 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 Kč/hodinu 
 
  
 

 
 

 
 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru  
pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu 

 pomoc při úkonech osobní hygieny  
pomoc při použití WC  

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 pracovně výchovná činnost  

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností  
Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání 
nebo pracovního uplatnění  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
osob  

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 

nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob  
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí  
 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 

oprávněných zájmů  
Poskytnutí stravy  

105 Kč 
 Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající 

věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  
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V případě, že bude služba uživateli poskytnuta v rozsahu nad 80 hodin přímé 
práce/měsíc, sazba se snižuje ze 155 Kč/hodinu na 135 Kč/hodinu. 
 
V případě skupinových aktivit (např. společné tvoření nebo pečení) se cena dělí 
počtem zapojených osob. 
 

Jednotlivé úkony jsou podrobně vysvětleny ve Vnitřních pravidlech. 
 

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI 
 

1. Doprava (osoba hradí pouze cestu, kdy sedí v autě) do/ze Stacionáře 
cena 10 Kč/1 km  
 

2. Doprava  do/ze Stacionáře s podporou pracovníka (vyzvednutí z bytu, podpora 
ve výtahu, pomoc při nástupu, výstupu atd.) 
cena 10 Kč/1 km + podpora pracovníka 2,58 Kč/minutu 
 

3. Neodhlášená cesta (kdy pracovník vyjíždí do místa bydliště zbytečně, osoba si 
sjednaný den dopravy předem neodhlásila) 
cena 15 Kč/1km 
 

4. Občerstvení (čaj, káva atd.)  
cena 15 Kč/den  

 
ZPROSTŘEDKOVANÉ ČINNOSTI 

- Pedikúra    dle ceníku dodavatele 
 
Předem dohodnuté vstupy na akce a výlety budou součástí vyúčtování v plné výši. 
 

 
Fakultativní a zprostředkované činnosti nelze poskytovat samostatně bez 
pravidelného využívání základních činností. 
 
 
 
Tento ceník byl schválen ředitelkou Charity Vsetín a nabývá účinnosti dne 1. 2. 2023. 
 


