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      Ceník poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka 

 
platnost od 1. 4. 2015 

 
 

Základní činnosti sociální služby 
 

Úkon Sazba za hodinu 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.  45 Kč 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 45 Kč 

3. Poskytnutí stravy.  58 Kč 

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.  30 Kč 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  30 Kč 

6. Sociálně terapeutické činnosti. 30 Kč 

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

30 Kč 

 
Pozn.:  
1. Čas poskytování služby během dne je denně zaznamenáván pracovníky stacionáře do záznamů o 

poskytování služby.  
2. Poskytování úkonů se zaznamenává podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 

vyjma poskytnutí stravy. 
3. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady 

se poměrně krátí. 
4. Vstupné na aktivity mimo zařízení (bazén, kino, dopravní hřiště, atd.) si hradí uživatel sám, pokud se jich chce 

účastnit. 
5. Vstupné na aktivity v zařízení, které poskytuje jiná osoba (organizace) si hradí uživatel sám, pokud se jich 

chce účastnit. 

 
 

Fakultativní činnosti 
 

Doprava uživatelů jedna cesta 

Doprava v rámci akcí organizace mimo město (Uničov) dle dohody 

Příspěvek na provoz automobilů spolku (všichni uživatelé) 50 

     Svozy uživatelů částka 

1. pásmo do 3 km Dolní Sukolom 700 Kč 

2. pásmo do 6 km Medlov, Újezd 770 Kč 

3. pásmo do 8 km Červenka, Rybníček, Strukov, Žerotín, 800 Kč 

4. pásmo do 10 km Šumvald, Pňovice, Troubelice, Litovel, Mladějovice, 830 Kč 

5. pásmo do 14 km Babice, Nová Hradečná, Plinkout 860 Kč 

6. pásmo nad 14 km  900 Kč 

Pozn.:  
platba za svozy se krátí na polovinu u uživatelů, kteří jsou přítomni 1 až 5 dní v měsíci a pokud 
vykonávají pravidelně jen jednu cestu (ráno nebo odpoledne). 
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