
nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem 
                               tel: 499 621 094, dvur.kralove@diakoniedk.cz 

Ceník služeb Denního centra pro seniory 
 

Denní centrum pro seniory je otevřeno v pracovních dnech v čase od 7:00 - 15:30 hodin. Služba je poskytována na základě § 46 Zákona o sociálních službách   
a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění. V rámci služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti: 
 

Základní činnosti a jednotlivé úkony 
 
 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu: 

 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (při koupeli, při aktivitách) 
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (pokud je taková pomoc nutná) 
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru                                                                                                                           

(nutné doprovázení nebo fyzická pomoc se vstáváním, s chůzí po rovině, schodech), 
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití (pomoc při přijímání stravy a tekutin) 
 

 

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

 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny (nutné zajištění osobní hygieny dle potřeby) 
2. pomoc při použití WC 
 

 

c) poskytnutí stravy:     
 

zajištění stravy v době poskytování služby a odpovídající věku a potřebám dietního stravování, 
 

 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:   
 

1. pracovně výchovná činnost (ruční práce),                                 
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
   (pomoc při provádění oblíbených aktivit klienta, dle možností a kapacity služby) 
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 (setkávání s vrstevníky - seniory v podobné situaci), 
 

 

f) sociálně terapeutické činnosti: 
 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob např. za účelem udržení sociálních a 
fyzických schopností, zahrnuje i koupel, při níž je klient soběstačný a nepotřebuje fyzickou pomoc, 
 

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí: 

 

 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

 
 

Skupina služeb        
 

Sazba za hodinu 
 

Skupina poskytovaných úkonů 
 

Slovní popis 

A 30 Kč c,  d1- 3, e 

 

Nejvíce samostatní klienti, kteří chtějí využívat služeb Denního centra pro seniory, 
konkrétně se zapojují do aktivizačních činností, chtějí být v kontaktu s vrstevníky a využívají 
poskytnutí stravy v rámci služby,  
 

B 35 Kč a1, a3, b2 , c, d1- 3 , e, f, g 
 

Klienti, kteří potřebují dohled nebo částečnou pomoc při zvládání běžných úkonů péče  
o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně, a dále při dalších využívaných úkonech, 
 

C 40 Kč a1- 4, b1- 2, c, d1- 3, e, f, g 

 

Klienti nejvíce závislí při pobytu v Denním centru pro seniory na pomoci pracovníků služby, 
pravidelně v průběhu dne využívají pomoc  při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
a pomoc při osobní hygieně. 
 

 
Koupel ve vaně 144 Kč/hod V rámci služby je možné využít koupel v bezbariérové koupelně. 



 
Úhrada za služby poskytované v Denním centru pro seniory: 
 
Cena za služby v Denním centru je stanovena hodinově. Platí se za každou započatou hodinu. Výjimkou je koupel ve vaně, která je účtována 
jako samostatný úkon a účtuje se každá započatá čtvrthodina.  
 
Před uzavřením smlouvy nebo při změně struktury využívaných úkonů je klient zařazen do odpovídající skupiny služeb dle jeho potřeb. 
Jednotlivé skupiny a jejich hodinová sazba odrážejí míru náročnosti poskytované služby konkrétnímu klientovi. K zařazení do skupiny dochází na 
základě údajů získaných při provedeném sociálním šetření. Sociální šetření provádí sociální pracovník služby.  
 
Klienti služeb Denního centra pro seniory mohou ve středisku odebírat stravu, tj. snídani, oběd a svačinu.  

Ceny za odebranou stravu:  snídaně 51 Kč 

     oběd   92 Kč 

     svačina 29 Kč 

Dopravu klientů do Denního centra pro seniory může zajišťovat rodina nebo poskytovatel (pokud má volnou kapacitu) dle vzájemné dohody, 
případně jiná služba. 

Změny v docházce do Denního centra pro seniory je třeba nahlašovat telefonicky, písemně nebo osobně nejpozději do 7:00 hod. dne, na který 
změna připadá (odhlášení stravy, dopravy). 

 

Fakultativní činnosti nabízené v Denním centru pro seniory: 

Doprava 25 Kč/ 1 cesta 

 

Uvedené ceny platí od 1. 2. 2023 
 
 
2. 1. 2023        
Dvůr Králové n. L.                Zdeněk Hojný  

ředitel střediska 
 

 


