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Příloha č. 1 

Přehled organizací poskytujících sociální služby v Prostějově 
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Zdroj: Finanční analýza sociálních služeb ve městě Prostějov. 
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Příloha č. 2 

Srovnání výše nákladů dle druhů služeb v letech 2008 až 2010 

 
Zdroj: Finanční analýza sociálních služeb ve městě Prostějov. 
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Příloha č. 3 

Struktura výdaj ů na poskytování sociálních služeb ve městě Prostějov pro roky 2008 

až 2010 

 

 
Zdroj: Finanční analýza sociálních služeb ve městě Prostějov. 
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Příloha č. 4 

Ceník úkonů Sociálních služeb Prostějov, p.o.  

 

1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

Úkon                                                                                                            Jed.              cena 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                               Kč/hod.   75,- 

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek                        Kč/hod.   75,- 

3. Pomoc při prostorové orientaci, samost.pohybu ve vnitřním prostoru Kč/hod.   85,- 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                    Kč/hod.   85,- 

 

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

Úkon                                                                                                            Jed.              cena 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny                                                 Kč/hod.   85,- 

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                     Kč/hod.   85,- 

3. Pomoc při použití WC                                                             Kč/hod.   85,- 

 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

Úkon                                                                                                             Jed.              cena 

1. Dovoz nebo donáška oběda                                                              Kč/hod.   20,- 

2. Pomoc při přípravě jídla a pití                                                  Kč/hod.   75,- 

3. Příprava a podání jídla a pití                                                              Kč/hod.   75,- 

 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

Úkon                                                                                                             Jed.              cena 

1. Běžný úklid a údržba domácnosti                                                  Kč/hod.   80,- 

2. Údržba domácích spotřebičů                                                              Kč/hod.   85,- 

3. Pomoc při zajištění velkého úklidu                                                  Kč/hod.   85,- 

4. Donáška vody                                                                                      Kč/hod.   85,- 

5. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 

             Kč/hod.   85,-

6. Běžný nákup a pochůzky                                                                Kč/hod.   75,- 

7. Velký nákup                                                                                       úkon            100,- 
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8. Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy                     1 kg   40,- 

9. Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy                      1 kg   40,- 

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení  

Úkon                                                                                                             Jed.               cena 

1. Doprovázení dětí                                                                          Kč/hod.   50,- 

1. Doprovázení dospělých                                                              Kč/hod.   65,- 

2. Tlumočnická služba pro neslyšící bezplatně                                                   --- 

 

2. Fakultativní činnosti (tzv. volitelné činnosti) při poskytování pečovatelské služby 

 

a) Doprava vozidly poskytovatele  

Úkon                                                                                                              Jed.              cena 

1. 1 km jízdy                                                                                      1 km               11,- 

2. Čekací doba                                                                                      Kč/hod.   60,- 

 

b) Úkony prováděné ve střediscích osobní hygieny  

Úkon                                                                                                               Jed.              cena 

1. Pedikúra                                                                                       úkon            130,- 

2. Medová masáž                                                                           Kč/45 min 150,- 

3. Masáž zad a hýždí                                                                           Kč/30 min 130,- 

4. Masáž rukou                                                                                       Kč/30 min   80,- 

5. Masáž nohou                                                                                       Kč/30 min   80,- 

6. Masáž šíje a zad                                                                           Kč/30 min 130,- 

7. Rašelinový zábal                                                                            Kč/15 min   40,- 

8. Rašelinový zábal                                                                            Kč/30 min   80,- 

9. Celková masáž                                                                            Kč/60 min 260,- 

10. Výjezd                                                                                                   Kč/1 km   20,- 

 

c) Úkony prováděné ve vlastních domácnostech uživatelů služeb  

Úkon                                                                                                                Jed.              cena 

1. Jednoduché ošetřovatelské úkony                                                     Kč/hod.   90,-

2. Vodová                                                                                        Kč/hod.   90,- 

3. Holení                                                                                          Kč/hod.   90,- 
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4. Pedikúra                                                                                        úkon 130,- 

5. Dohled                                                                                                 Kč/hod.   90,- 

 

b) Rehabilitační program  

Úkon                                                                                                                Jed.               cena 

1. Medová masáž                                                                             Kč/45 min  150,- 

2. Masáž zad a hýždí                                                                             Kč/30 min  130,- 

3. Masáž rukou                                                                                         Kč/30 min    80,- 

4. Masáž nohou                                                                                         Kč/30 min    80,- 

5. Masáž šíje a zad                                                                             Kč/30 min  130,- 

6. Rašelinový zábal                                                                             Kč/15 min    40,- 

7. Rašelinový zábal                                                                             Kč/30 min    80,- 

8. Celková masáž                                                                             Kč/60 min  260,- 

9. Výjezd                                                                                                     Kč/1 km    20,- 

 

3. Základní činnosti poskytované v denním stacionáři 

 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

Úkon                                                                                                                  Jed.   cena 

1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek        Kč/hod.    40,- 

2. Pomoc při přesunu na vozík                                                                   Kč/hod.    40,- 

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

                 Kč/hod.    40,- 

4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                           Kč/hod.    40,- 

 

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

Úkon                                                                                                                   Jed.   cena 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny                                                        Kč/hod.    40,- 

2. Pomoc při použití WC                                                                    Kč/hod.    40,- 

 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

Úkon                                                                                                                   Jed.   cena

1. Úhrada za oběd                                                                               úkon    53,- 
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d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

Úkon                                                                                                                   Jed.   cena 

1. Pracovně výchovná činnost                                                                    Kč/hod.    40,- 

2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  

                  Kč/hod.    40,- 

3. Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání         Kč/hod.    40,- 

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

Úkon                                                                                                                    Jed.   cena 

1. Pomoc při aktivitách podporujících sociální začleňování osob          Kč/hod.     40,- 

 

f) Sociálně terapeutické činnosti  

Úkon                                                                                                                     Jed.   cena 

1. Činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení schopností podporujících sociální začleňování

                    Kč/hod.    40,- 

 

g) Pomoc při uplatňování práv a zájmů  

Úkon                                                                                                                     Jed.   cena 

1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv                                   Kč/hod.    40,- 

4. Fakultativní služby poskytované v denním stacionáři 

 

a) Doprava vozidly poskytovatele  

Úkon                                                                                                                     Jed.   cena 

1. 1 km jízdy                                                                                              1 km   11,- 

2. Čekací doba                                                                                           Kč/hod.   60,- 

 

b) Aktivity prováděné mimo objekt DS  

Úkon                                                                                                                      Jed.   cena 

1. Výlet jednodenní, vícedenní                                                     výlet       Dle doby trvání 

Zdroj: Vlastní zpracování. Sociální služby Prostějov, p. o. 
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Příloha č. 5 
Vnit řní předpis o výši úhrady za poskytované sociální služby pro děti – žáky speciální 

školy 
Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín č. 1, Prostějov 

1. Služby denního stacionáře pro děti – žáky speciální školy, jsou hrazeny měsíčním 
paušálním poplatkem ve výši 250 Kč. 

Nabídka poskytovaných služeb: 
- pobyt ve stacionáři před a po vyučování, 
- osobní asistence při jídle, hygienických potřebách, apod. 
- terapeuticky zaměřená zájmová činnost,  
- logopedická péče klinické logopedy a logopedické asistentky, 
- léčebná tělesná výchova, rehabilitace nad rámec smlouvy se ZP, 
- jednorázové akce a aktivity dle skutečných nákladů. 

Služby obsahující základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání, svlékání, 

včetně nácviku využívání speciálních pomůcek (využití např. vetikalizačního stojanu, 
hydraulického zvedáku …), pomoc při přesunu z lůžka na vozík, z vozíku na speciální 
polohovací židle, do vany při balneoterapii a očistné koupeli, pomoc při prostorové 
orientaci, samotném pohybu po vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a 
pití – krmení, 

b) služby ve stanovené výši: 
- 25 Kč za hodinu pobytu, u osob pobírajících I. nebo II. stupeň příspěvku na péči a 30 Kč 
za hodinu pobytu u osob pobírajících III. nebo IV. stupeň příspěvku na péči a to podle 
skutečně spotřebovaného času, 
- za přípravu a podání oběd úhrada 40 Kč (42 Kč za dietní stravu). Výše úhrady může být 
změněna dle cen dodavatele. 
- 1 000 Kč za denní svoz a rozvoz v době od 1. 1. do 31. 1. 2009 
- denní svoz měsíční paušální platba ……………………………………..1 000 Kč 
 jedna jízda denně ve formě paušální platby ……………………….. 500 Kč 
 jednotlivá jízda mimo Prostějov ……………………………………. 60 Kč 
 jednotlivá jízda po Prostějově ………………………………………. 30 Kč 
- paušální měsíční platba za svoz a rozvoz při nepřítomnosti uživatele více jak poloviny 
pracovních dnů v daném měsíci (z důvodů nemoci, prázdnin, léčebného pobytu) se krátí 
na 50 % 
- dohodnutou úhradu za fakultativní služby a jednorázové aktivity (výlety, exkurze, 
vstupné…) 
- úhrada za poskytnutí služby je účtována za dobu obvyklou. Pokud poskytování těchto 
úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí či prodlužuje v řádu půlhodiny. 
2. Činnosti sjednané jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto služeb podle 

vnitřních pravidel poskytovatele. 
3. Poskytovatel je povinen předložit osobě vyúčtování úhrady za poskytnuté služby za 

příslušný kalendářní měsíc zpětně a to nejpozději do pátého dne následujícího 
kalendářního měsíce. 

4. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, 
nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. 

5. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady hotově na pokladně poskytovatele. 
6. Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem je poskytovatel povinen 

vyúčtovat a písemné vyúčtování osobě předat nejpozději do konce měsíce následujícího 
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po měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen vyplatit přeplatek osobě 
v hotovosti. 

Zdroj: Interní dokumenty OS LIPKA. 
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Příloha č. 6 
Vnit řní přepis o výši úhrady za poskytované sociální služby pro mládež a dospělé 
Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, Tetín č. 1, Prostějov 

 
1. Osoba je povinna platit poskytovateli úhradu za jednu pobytovou hodinu poskytování 
sociální služby ve stanovené výši: 
- 25 Kč za hodinu pobytu, u osob pobírajících I. nebo II. stupeň příspěvku na péči a 30 Kč 
za hodinu pobytu u osob pobírajících III. nebo IV. stupeň příspěvku na péči a to podle 
skutečně spotřebovaného času, tato cena se vztahuje i na pobyt ve cvičném bytě 
- úhrada za stravu ve cvičném bytě je stanovena na částku 50 Kč za den pobytu, 
- za přípravu a podání oběd úhrada 40 Kč (42 Kč za dietní stravu). Výše úhrady může být 
změněna dle cen dodavatele. 
- 1 000 Kč za denní svoz a rozvoz v době od 1. 1. do 31. 1. 2009 
- denní svoz měsíční paušální platba ……………………………………..1 000 Kč 
 jedna jízda denně ve formě paušální platby ……………………….. 500 Kč 
 jednotlivá jízda mimo Prostějov ……………………………………. 60 Kč 
 jednotlivá jízda po Prostějově ………………………………………. 30 Kč 
- paušální měsíční platba za svoz a rozvoz při nepřítomnosti uživatele více jak poloviny 
pracovních dnů v daném měsíci (z důvodů nemoci, prázdnin, léčebného pobytu) se krátí 
na 50 % 
- dohodnutou úhradu za fakultativní služby a jednorázové aktivity (výlety, exkurze, 
vstupné…) 
- úhrada za poskytnutí služby je účtována za dobu obvyklou. Pokud poskytování těchto 
úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí či prodlužuje v řádu půlhodiny. 
2. Činnosti sjednané jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto služeb podle 
vnitřních pravidel poskytovatele. 
3. Poskytovatel je povinen předložit osobě vyúčtování úhrady za poskytnuté služby za 
příslušný kalendářní měsíc zpětně a to nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního 
měsíce. 
4. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, 
nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. 
5. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady hotově na pokladně poskytovatele. 
6. Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem je poskytovatel povinen 
vyúčtovat a písemné vyúčtování osobě předat nejpozději do konce měsíce následujícího po 
měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen vyplatit přeplatek osobě v hotovosti. 
Zdroj: Interní dokumenty OS LIPKA. 
 


