
OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE 
Tel.: + 420 466 335 026       mobil: + 420 775 296 843 
E-mail: info@charitapardubice.cz,      www.pardubice.charita.cz 
V RÁJI 732, 530 02 PARDUBICE                         IČO: 46492160 

 

ÚHRADOVNÍK CHARITNÍ POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY ČERVÁNKY 
PARDUBICE  

 

Úkon Cena 

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. 

130 Kč/hod. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
3. pomoc při použití WC. 

130 Kč/hod. 

Poskytnutí stravy – snídaně – 30 Kč, dopolední svačina – 15 Kč, oběd – 75 Kč, 
odpolední svačina – 25 Kč, večeře – 25 Kč. 

max. 170 Kč 

Pomoc při zajištění stravy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 

130 Kč/hod. 

Poskytnutí ubytování – ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního 
prádla a ošacení, žehlení a provozní náklady. 

210 Kč/den 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a 
volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a 
jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět, 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

130 Kč/hod. 

Sociálně terapeutické činnosti: 
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

130 Kč/hod. 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: 
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

130 Kč/hod. 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností. 

130 Kč/hod. 

 
Výše úhrady je účtována za skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů. 

Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
 

Fakultativní úkony nad rámec  
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Cena (v Kč) 

Doprava klienta služebním vozidlem Oblastní charity Pardubice 15,50 Kč/km 

 
 
 
Platné od:  1. července 2020 
 

          Mgr. Marie Hubálková 
          ředitelka organizace 
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