Ceník základních, fakultativních a doplňkových služeb
stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb.
(ceny vč. DPH)
Základní služby
Úhrada za ubytování a stravu

Dle samostatného ceníku

Úhrada za péči

Ve výši přiznaného příspěvku na péči
Fakultativní služby

Aktivity poskytované nad rámec aktivizačních
a sociálně terapeutických činností
stanovených v zákoně o sociálních službách:

Individuální

Skupinová
(3 osoby a více)

Smyslová aktivizace dle Lore Wehner

175,- Kč / 30 min

150,- Kč / 60 min

Cvičení na podporu řeči

100,- Kč / 20 min

Kufr plný vzpomínek

175,- Kč / 30 min

Bazální / smyslová stimulace

175,- Kč / 30 min

Práce se vzpomínkami

175,- Kč / 30 min

150,- Kč / 60 min

150,- Kč / 60 min

Práce s hudbou (smyslová terapie zaměřená
na sluch)

150,- Kč / 60 min

Práce s pamětí (smyslová terapie zaměřená na
paměť)

150,- Kč / 60 min

ARTE hrátky – práce s výtvarnými technikami

200,- Kč / 60 min

Keramika

200,- Kč / 60 min

Společenské a kulturní akce, výlety

dle skutečných nákladů

Externí terapeutické činnosti
Naam Jóga (jóga přizpůsobená seniorům,
spojená s relaxací a nácvikem dýchání)1

Stránka 1 z 4

250,- Kč / 60 min.

Arteterapie2

300,- Kč / 60 min

Animoterapie (canisterapie, felinoterapie)

Dle ceny externisty

Logopedie3

Dle ceny externisty

Rehabilitace a fyzioterapie4
Klasická masáž zad a šíje

250,- Kč / 30 min

Klasická masáž zad

200,- Kč / 20 min

Klasická masáž šíje

150,- Kč / 20 min

Klasická masáž dolních končetin

250,- Kč / 30 min

Klasická celková masáž

500,- Kč / 60 min

Reflexní masáž chodidel

250,- Kč / 30 min

Aplikace parafínu

130,- Kč / 1 aplik.
30 min

Individuální tělocvik

100,- Kč / 15 min

Magnetoterapie, ultrazvuk, DD proudy

100,- Kč / 1 aplik.

Kinesiotaping

2,- Kč / 1 cm

Pronájem
190,- Kč / měs.

Dvoulůžkový pokoj

380,- Kč / měs.

Jednolůžkový pokoj

Pronájem TV5
Pronájem ručníků6

100,- Kč / měs.

Invalidní vozík, chodítko7

10,- Kč / den

Aktivní antidekubitní matrace Visco 2 (léčba 3.
stupně)

18,- Kč / den

Kopírování, tisk
Barevný

13,- Kč / A4

Černobílý

2,- Kč / A4
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Ostatní
Pedikúra

170,- Kč

Vedení depozitního účtu8

60,- Kč / měs.

Organizace soukromých narozeninových a
rodinných oslav

300,- Kč / akce

Praní prádla samostatně v pračce na žádost
uživatele9

60,- Kč / prací
cyklus

Stěhování na žádost uživatele10

260,- Kč / hod.

Doprovod na žádost uživatele11

130,- Kč / 60 min.

Doprava služebním vozidlem CSSE na žádost
uživatele12

20,- Kč / 1 km

Vlastní elektrospotřebič na pokoji – nad rámec
běžného vybavení (rádio, lednice, TV,
rychlovarná konvice, PC/notebook, lampička,
fén)

50,- Kč / ks / měsíc

Opravy a úpravy na pokoji nad rámec běžných
oprav

130,- Kč / hod.

Drobná údržba invalidních vozíků a chodítek
v majetku uživatele

10,- Kč / úkon

Příprava kávy pro návštěvy a rodinné
příslušníky

10,- Kč / kus

Doplňkové služby
Služby poskytované jinými subjekty
Kadeřnictví

Dle ceníku kadeřnice

Označení osobního prádla13

5,- Kč / ks

Revize vlastních elektrospotřebičů / 1 x za
kalendářní rok14

50,- Kč / ks

Prodej léčebné a běžné kosmetiky
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Mycí žínka z netkané textilie – 100 ks

270,- Kč / balení

Ošetřující a mycí pěna

115,- Kč / ks

Léčebný ochranný olej – zralá pokožka, 200 ml

205,- Kč / ks

Tělové mléko sensitive – 250 ml

130,- Kč / ks

Sprchový gel – 250 ml

55,- Kč / ks

Jednorázový holicí strojek

17,- Kč / ks

Služby nesouvisející s poskytováním
sociálních služeb
Likvidace osobních věcí a zařízení po ukončení
pobytu15

500,- Kč

Bezplatné fakultativní služby
Donáška léků a zdravotnického materiálu

zdarma
Platnost od:

1

1. 12. 2018

Cena za Naam jógu se skládá z režijních nákladů a ceny externisty.
Cena za Arteterapii se skládá z režijních nákladů a ceny externisty.
3
Poskytováno klinickým logopedem na základě indikace lékařem; úhrada v případě, že nevznikl nárok z veřejného
zdravotního pojištění.
4
Poskytováno na základě indikace lékařem; úhrada v případě, že nevznikl nárok z veřejného zdravotního
pojištění.
5
Poplatek zahrnuje amortizaci, koncesionářský poplatek, spotřebu elektrické energie.
6
Úhrada v případě, kdy klient nepoužívá vlastní ručníky.
7
Uživatel hradí pouze v případě, pokud pomůcku objektivně nepotřebuje, ale vyžaduje ji. Uživatelé, kteří
pomůcku k pohybu potřebují a prozatím jim nebyla poskytnuta z veřejného zdravotního pojištění, tuto službu
nehradí.
8
Pokud uživatel ze zdravotních důvodů není schopen hospodařit sám se svými financemi, tuto službu nehradí.
Pokud s financemi hospodaří opatrovník, zastupující člen domácnosti, zmocněnec či podpůrce, tuto službu
nehradí.
9
Praní prádla patří mezi základní činnosti a probíhá ve smluvní prádelně, v tomto případě uživatel službu nehradí.
V případě, že uživatel vyžaduje praní prádla samostatně v pračce v CSSE, je tato služba zpoplatněna.
10
Tato služba je zpoplatněna v případě, kdy se uživatel chce přestěhovat do jiného pokoje na vlastní žádost.
V případě stěhování z provozních důvodů, uživatel tuto službu nehradí.
11
Tato služba je zpoplatněna v případě, kdy chce uživatel využit doprovod k vyřizování svých osobních záležitostí
(nákupy, kulturní a společenské akce, úřední jednání, návštěvy příbuzných apod.).
12
Tato služba je zpoplatněna v případě, kdy chce uživatel využit dopravu služebním vozidlem CSSE k vyřizování
svých osobních záležitostí (nákupy, kulturní a společenské akce, úřední jednání, návštěvy příbuzných apod.).
13
Cena je stanovena externím dodavatelem v případě, že si uživatel neoznačí trvalou značkou prádlo sám.
14
Cena je stanovena externím dodavatelem v případě, že si revizi nezajistí uživatel sám.
15
Při ukončení pobytu je stanovena 3 denní lhůta na likvidaci osobních věcí uživatele. V případě, že se tak
nestane, je tato činnost vykonána pracovníky CSSE a zpoplatněna.
2
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