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Ceník služby Osobní asistence Oblastní charity Most platný od 1.1.2021 
 

 

 

- služby osobní asitence zahrnují tyto úkony:  

a) 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  prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 

- 4.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

b)  pomoc při osobní hygieně: 

- 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,   

- 2. pomoc při použití WC, 

c) pomoc při zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla a pití, 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

- 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 

- 2. nákupy a běžné pochůzky, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

- 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 

- 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začleňování osob, 

- 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

- doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady a 

instituce a zpět,  

g) 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. 

Uživateli jsou nabídnuty všechny služby, avšak prováděny jsou mu služby dle jeho výběru. 
 

 

Kalkulace ceny osobní asistence: 

Ceník se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb. 

Hodinová sazba osobní asistence je 100,- Kč. Sazba je platná pro konečný počet hodin služby v daném 

měsíci. 

 

Výše úhrady se poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonu. 

 

Se způsobem kalkulace jsem se seznámil/a a porozuměl/……………………………………………… 

      

     

V……….…………, dne…………………… 
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