
METODICKÝ POSTUP č. 23 

VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE DIAKONIE DUBÁ 01/2023 
 

Popis úhrad za základní činnosti cena 

1/ POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ -  zahrnuje náklady za topení, vodné-stočné, elektřinu a společné hygienické a úklidové 
prostředky + úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení (základní činnosti jsou dle zákona 
poskytovány bezplatně; viz příloha ceníku – seznam zákl. činností). 

poplatek za 1den = 210 Kč  

2/    POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU, 
       nebo pomoc při osobní hygieně, pomoc při základní péči o vlasy 
       a nehty, pomoc při použití WC. Metodika výpočtu je specifikována v příloze č. 1 této metodiky. 

135Kč/ hod. max. do výše 
příspěvku na péči 

 
Popis úhrad za nabídku fakultativních činností cena za 1 měsíc 

2/ POPLATEK ZA VLASTNÍ TELEVIZI na pokoji (zohledňuje zvýšené náklady na energie u používání vlastních spotřebičů) poplatek za 1měsíc = 100 Kč 
3/ POPLATEK ZA VLASTNÍ POČÍTAČ na pokoji  (vč. notebooků a tabletů) - zohledňuje zvýšené náklady na energie poplatek za 1měsíc = 100 Kč 

4/ POPLATEK ZA VLASTNÍ LEDNICI na pokoji  - zohledňuje zvýšené náklady na energie poplatek za 1měsíc = 100 Kč 
5/ Hospodaření s finančními prostředky – dobrovolně se týká osob, kteří vstoupili do této formy nácviku nebo pro osoby 

s opatrovníkem u kterých je potřebné vést denní hospodaření a jsou přidělovány finance. 
ZDARMA 

6/ Ošetřovatelská rehabilitace vč. využívání tělocvičny pro sport a rehabilitaci, ergoterapie  – pasivní a aktivní rehabilitace mající za 
cíl protažení a uvolnění svalů ke snížení svalového napětí + cvičení jemné motoriky; kinesiotaping (aplikace zdarma, tape do 
1metru měsíčně v ceně balíčku, nad tento limit za cenu dle ceníku pro veřejnost) 

ZDARMA 

7/ Ergoterapie – je určena všem uživatelům. Napomáhá při rozvoji jemné motoriky, kreativity a zručnosti a vytvořené výrobky je 
možné si ponechat. V rámci kroužku je možné pod vedením lektora pracovat s keramikou, látkami, papírem apod. (materiál je 
poskytován bezplatně).Probíhá min. 3x měsíčně. 

ZDARMA 

8/ Používání venkovního bazénu – smí se používat při dodržování příslušné směrnice  (lze využívat i sezóně) ZDARMA 
9/ Výlety na kulturní akce, popřípadě nákupy – jedná se o nejedná se o součást  jedná se o dopravu k návštěvě kin, nákupních 

středisek, divadel, apod. 
Cena za dopravu soukr. vozidlem 

(poměrná část na osobu dle 
vyúčtovaného cestovného) 
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Popis úhrad za půjčovné nadstandardních zdravotních pomůcek a nadstandartního vybavení cena za měsíc 

10/ Používání bezdrátového připojení k internetu - zapůjčení routeru nebo wi-fi antény 100 Kč 
11/ Zapůjčení polohovací postele po přechodnou dobu 200 Kč 
12/ Zapůjčení mechanického vozíku po přechodnou dobu 100 Kč 
13/ Zapůjčení chodítka po přechodnou dobu ZDARMA 
14/ Zapůjčení jiné nespecifikované pomůcky ZDARMA 

 

 
Poznámka: Metodika výpočtu k bodu 2,3,4 fakultativních činností je taktéž je specifikována v příloze č. 1 této metodiky. 
 
 
 
V Dubé dne 28. 3. 2023            Za Diakonii Dubá z.s.  
 
 

.................................................... 
Michal Exner, výkonný ředitel 
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Příloha – popis základních činností: 
 
Sociální rehabilitace 
(1) Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: 
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, 
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, 
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, 
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, 
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu, 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, 
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, 
3. nácvik chování v různých společenských situacích, 
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
2. informační servis a zprostředkovávání služeb, 
e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb: 
1. ubytování, 
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 
f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb: 
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, 
2. pomoc při podávání jídla a pití, 
g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
3. pomoc při použití WC. 
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb činí 
a) 200 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. e), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování, 
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. f) bodě 1 
1. 160 Kč za celodenní stravu, 
2. 75 Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  
c) 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. g); pokud poskytování těchto 
úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 


