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CENÍK ZÁKLADNÍCH, FAKULTATIVNÍCH, ZPROSTŘEDKOVANÝCH SLUŽEB 
a  

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ A ÚKONŮ 
při poskytování služby SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (STD) 

 
(platný od 1. 2. 2023) 

 
Ceník vychází z platného znění Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.  
Tento dokument je předáván uživateli při podpisu Smlouvy o poskytnutí služby STD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Základní sociální poradenství (poskytováno zdarma) 

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace 

b) poskytnutí informace o možnostech výběru sociálních služeb podle potřeb osob  
a o jiných formách pomoci (různé druhy sociálních dávek) 

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména 
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb 

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se 
spolupodílejí na péči o osobu 

 

II. Základní činnosti a úkony (poskytovány zdarma kromě poskytnutí stravy)  

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 nácvik dodržování základních hygienických návyků 
 podpora či pomoc při běžných úkonech osobní hygieny 

 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 (nácvik) zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  

(poskytovatel zajistí uživateli oběd dle jeho výběru z nabídky od nasmlouvaného 

dodavatele nebo uživateli na jeho žádost pomůže s vyhledáním  

vhodné jídelny či restaurace a s objednáním jídla a jeho dovozu do STD) 

 podpora či pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby  
(např. pomoc s ohřátím a servírováním vlastní donesené stravy; nácvik uvaření 
konkrétního jídla dle předem vybraného receptu včetně nákupu potřebných surovin) 
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Za stravu od nasmlouvaného dodavatele platí uživatel úhradu ve výši:  
105,- Kč / oběd 
(Cena je uvedena včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.) 
 
 
 

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začleňování: 

 nácvik vhodného oblékání/převlékání dle situace/události (práce, sport, relaxace, 
kulturní akce) 

 nácvik zdravého způsobu života a používání různých pomůcek (kompenzačních, 
pracovních a ochranných k zajištění bezpečnosti při práci) 

 nácvik ošetření si drobných zranění, dodržování bezpečnosti práce, poskytnutí první 
pomoci 

 nácvik vyřizování důležitých dokladů na úřadech a komunikace s veřejnými 
institucemi 

 nácvik vyhledávání potřebných informací na internetu, v tisku; psaní dopisu, emailu, 
žádosti, stížnosti 
 
 
 

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků  
a dovedností: 

1.  nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních  
                  a pracovních schopností a dovedností 

 nácvik dodržování pracovní doby a přestávek v práci 
 vyzkoušení (si) různých pracovních činností 
 nácvik pracovních postupů a jejich dodržování 
 procvičování a rozvíjení již získaných pracovních dovedností 
 nácvik používání různých pracovních pomůcek, nářadí, náčiní a přístrojů 
 úklid svého pracovního místa a udržování pracovního místa v pořádku 
 práce na PC, internetu, používání mobilního telefonu 
 procvičování získaných vědomostí a jejich uplatňování v praxi 
 hledání možností dalšího vzdělávání či rozšiřování pracovních dovedností 

 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu  
                 s přirozeným sociálním prostředím 

 nácvik využívání veřejně dostupných služeb (např. kadeřnictví, restaurace) 
 doprovázení uživatelů do obchodů, na úřady, na různé schůzky a akce - vše na 

základě individuální potřeby uživatele 
 nácvik vhodného a přiměřeného chování v různých pracovních i společenských 

situacích 
 nácvik využívání prostředků veřejné (hromadné) dopravy 

 
 

 
 
 
 

Při všech činnostech a úkonech se pracovníci snaží podporovat uživatele  
v jeho samostatnosti a přijímání odpovědnosti za svou osobu. 
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 III. Fakultativní služby (poskytovány za úhradu) 

 
Fakultativní činnosti jsou doplňkové služby poskytované uživatelům pravidelně i nepravidelně 
nad rámec základních činností. Poskytovateli z nich plynou vyšší, jinou formou nehrazené 
náklady. Jejich využívání/poskytování je domlouváno vždy na základě individuálních potřeb 
uživatele a možností poskytovatele. Uživatelé mohou, ale nemusí tyto služby využívat  
a hradí si je z vlastních prostředků. 
 
Přehled stávajících FS: 

 Doprava střediskovým automobilem – 10 Kč / 1 km 

- pravidelný svoz Uživatelů do místa poskytování STD a jejich rozvoz zpět  
(trasa je určena dle aktuálních možností Poskytovatele – např. počet služebních 
vozů, kapacita volných míst, trasa svozu-rozvozu)  

- mimořádná doprava Uživatelů (např. k lékaři, na úřad) 

- výlety v rámci volnočasových aktivit (cena se dělí počtem přepravovaných uživatelů) 

Poznámka k úhradě za dopravu:  
doprava za účelem nácviku pracovních činností nebo za účelem využití terapeutických aktivit  
(např. sekání trávy, výpomoc v lese, pomocné práce na jiných pracovištích DSČ, cesta k poskytovateli 
hipoterapie, cesta do plaveckého bazénu nebo na sportovní soutěž) není pro uživatele zpoplatněna 
(nejedná se o standardní výlet) 

 

 Praní prádla – 20 Kč / 1 pračka  - praní pracovních oděvů (ev. osobního prádla) 
 
 

IV. Zprostředkované služby (poskytovány za úhradu) 

 
Jedná se o služby, jejichž využití středisko svým Uživatelům zprostředkuje a jsou prováděny 
jiným (odborným) pracovníkem, než střediskovým zaměstnancem – např. muzikoterapie, 
canisterapie, hipoterapie. Hrazeny jsou buď v hotovosti ihned po využití služby tomu, kdo ji 
poskytl; nebo v rámci vyúčtování služeb za daný kalendářní měsíc na základě fakturace od 
dodavatele služby. 

Ceny jednotlivých zprostředkovaných služeb stanoví (odborní) pracovníci, kteří 
je poskytují. 

 

 

V. Další náklady spojené s využíváním služeb v STD nad rámec 
základních činností a fakultativních služeb: 

 
Každý Uživatel je povinen sám ze svých příjmů hradit svoje náklady spojené s objednáváním 
stravy, s útratou při nákupu věcí pro vlastní potřebu či náklady na kulturní, sportovní akce  
a výlety, a to buď z vlastního kapesného, nebo prostřednictvím vyúčtování služeb. (Pokud 
jsou tyto náklady hrazeny prostřednictvím Poskytovatele, jsou Uživateli započteny do 
vyúčtování za daný kalendářní měsíc.) 
 
Poznámka: 

Každý uživatel si přináší do dílen vlastní papírové kapesníky v dostatečném množství 
odpovídajícím své spotřebě. Ostatní základní hygienické potřeby (toaletní papír, mýdlo  
a dezinfekce na ruce, papírové či látkové ručníky) jsou zajišťovány poskytovatelem služby. 


