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Příloha č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí služby osobní asistence 

 

 

CENÍK  SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 

CHARITY 

FRENŠTÁT p. R. od 1.2.2020 
 

 

Služba osobní asistence je poskytována dle § 39 zákona 

č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách. Ceny jsou stanoveny dle 

vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Základní činnosti služby osobní asistence: 

 

ČINNOSTI SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE, 

KTERÉ U VÁS BUDEME DĚLAT V ČASOVÉM ROZSAHU,  

KTERÝ JE SJEDNÁN. 

Výše úhrady za poskytování osobní asistence: 

130,- Kč za 1 hodinu 

Účtuje se čas skutečně spotřebovaný k zajištění služby, každá 

započatá minuta od příjezdu/příchodu pracovníka do 

odjezdu/odchodu pracovníka.  

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 

pomůcek,  

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním i vnějším prostoru, 

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. 

Pomoc při osobní hygieně: 

- pomoc při úkonech osobní hygieny, 

- pomoc při použití WC. 

Pomoc při zajištění stravy: 

- pomoc při přípravě jídla a pití. 
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   Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

- pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 

- nákupy a běžné pochůzky. 

   Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

-  pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a 

pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začleňování osob, 

- pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, 

psychických a sociálních schopností a dovedností. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

- Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, 

k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět,  

▪ nejedná se o dovoz autem 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při  

obstarávání osobních záležitostí: 

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 

oprávněných zájmů, 

- pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

Ke každé návštěvě pracovníka za účelem přípravy provedení 

služby osobní asistence se účtuje 20,- Kč za čas nezbytný 

k přípravě zajištění služby, což činí 15 minut. 

 

➢ Podrobný popis jednotlivých činností je k dispozici v kanceláři 

Charity Frenštát p. R. a je součástí Průvodce klienta služby osobní 

asistence Charita Frenštát p. R. 

➢ Smluvená doba poskytování osobní asistence, která nebyla 

odhlášena klientem včas je účtována, jako kdyby proběhla. V tomto 

případě účtujeme minimální čas v rozsahu 15 minut. Pravidlem je 

odhlášení služby 1 den předem. 

 

Podrobnější informace Vám rádi podáme pondělí, středa, čtvrtek od  

7 do 14 hodin, a to osobně na adrese Charity Frenštát p. R., Dolní 504  

nebo na telefonních číslech 731 141 801 a 737 363 851. 
 


