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CENTRUM SEŇORINA, z. s. 

Na Poříčí 1933/36, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Email: socialni.pracovnice@centrum-senorina.cz 

Tel.: 245 008 409 nebo 604 708 111 

Služba Centrum Seňorina, z.s. - denní stacionář je registrovaná dle 
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pod identifikátorem 9407624. 

 

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby  

Ceník denního stacionáře 

I. Základní služby 
Stravování:  

Celodenní stravování (5x denně)   170 Kč 
  Oběd        75  Kč 
  Svačina dopolední, odpolední              15  Kč 
Pitný režim po celý pobyt je automaticky zajištěn. 
 
Pečovatelské služby: 
Další úkony se hradí dle potřeby klienta. Pro zjednodušení vycházíme ze tří stupňů 
náročnosti podpory či pomoci v denním stacionáři - podrobněji viz. strana 3. 
 
  I. stupeň       110 Kč/hod. 

/Dohled při úkonech a), b), d), e), f), g)/ 
  II. stupeň      120 Kč/hod. 
   /Dopomoc při úkonech a), b), d), e), f), g)/ 
   III. stupeň      130 Kč/hod.z 
   /Klient je zcela závislý na pomoci druhé 

osoby při úkonech a), b), d), e),  f), g)/ 
 
Výhodné balíčky: 
Dopolední a odpolední balíček (8:00 – 13:00; 13:00 – 18:00) 
/pobyt, dopolední nebo odpolední aktivizační činnosti/ 
 I. stupeň  400 Kč 
 II. stupeň  450 Kč 

III. stupeň  500 Kč 
Celodenní balíček (8:00 – 18:00)      
/pobyt, odpolední a dopolední aktivizační činnosti/ 

I. stupeň  700 Kč 
 II. stupeň  750 Kč 

III. stupeň  800 Kč 
 

II. Fakultativní služby 

Péče o tělo 

  Masáže     cena dle poskytovatele 

  Kadeřnické služby    cena dle poskytovatele 

  Pedikúra     cena dle poskytovatele 

  Manikúra     cena dle poskytovatele 

  Kosmetika     cena dle poskytovatele 
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Z čeho jsme vycházeli při stanovení výše platby 

Platby vycházejí z návrhu § 12 vyhl. 505/2006, který udává 
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v 
rozsahu těchto úkonů: 
 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 
 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při použití WC, 
 
c) poskytnutí stravy: 
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 
výživy a potřebám dietního stravování, 
 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
1. pracovně výchovná činnost, 
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 
 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 
 
f) sociálně terapeutické činnosti: 
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 
 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: 
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne:……………………….             ředitelka Centra Seňorina 
        Mgr. Jarka Švarcbachová 


