
Šance Lovosice 

K. Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice 

Tel.: 730 177 185,  e-mail: plickova2@seznam.cz 

IČ:  70809828 
 

Platnost tohoto dokumentu trvá do doby vydání nového dokumentu. 

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou 
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
 

Ceník výše úhrad za poskytované služby sociální péče 

(platný od 1.6.2022) 

DENNÍ STACIONÁŘ ŠANCE LOVOSICE, Z.S. 

1. Základní činnosti: 

a)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
1.   pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
2.   pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
3.   pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 
4.   pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

b)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
1.   pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2.   pomoc při použití WC, 

c)   poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,    
      zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 
d)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1.   pracovně výchovná činnost, 
2.   nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
3.   vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 

e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění   
       kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování   
       osob, 
f)   sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 
      udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 
g)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při 
      komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
 

• Za úkony spadající do a)a b)a d) až g) je výše úhrady stanovena takto: 

Stupeň závislosti Výše úhrady v Kč za 1 hodinu 

I. Stupeň závislosti 
(lehká závislost) 

70,--Kč 

II. Stupeň závislosti 
(středně těžká závislost) 

70,--Kč 

 

III. Stupeň závislosti 
(těžká závislost) 

70,-- Kč 

IV. Stupeň závislosti 
(úplná závislost) 

70,--Kč 

*V případě že uživatel nemá stanovený stupeň závislosti je poplatek za služby 70,-Kč/hod. 
• Za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) je výše úhrady stanovena takto: cena oběda 

je dle aktuálního stravovacího zařízení odkud je oběd donesen.   
  

2. Fakultativní služby: 

- Doprava uživatele (služební automobil): 10 Kč/ujetý km 
- Přednášky : symbolické vstupné 20 Kč za 1 osobu 
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