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Tento dokument nahrazuje dokument Ceník základních a fakultativních činností 

poskytovaných v Sociálně terapeutické dílna „Okénko“ ze dne 1. 1. 2016. Tímto 

dokumentem se řídí uživatelé a pracovníci zapojení do procesu poskytování sociální 

služby Sociálně terapeutická dílna Okénko 
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I. Obecná ustanovení 
1) V souladu se zák. č. 108/2006Sb. O sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 

Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisu 

organizace Otevřená OKNA, z. ú. vydává tento Ceník základních a fakultativních 

činností poskytovaných v Sociálně terapeutické dílně „Okénko“ (dále jen ceník). 

 

II. Přehled poskytovaných základních činností a jejich úhrad 

Základní činnost Popis základní činnosti Úhrada 

Podpora vytváření a 

zdokonalování základních 

pracovních návyků a 

dovedností 

Zajištění základního sociálního poradenství, práce na 

mezilidských vztazích, podpora při nácviku a 

dodržování denního harmonogramu (příchod, práce, 

úklid pracovního místa), jednání s autoritami, 

procvičování jemné motoriky, nácvik výtvarných, 

knihařských, košíkářských, textilních, truhlářských 

dovedností apod. 

Pomoc a podpora při obnovení nebo upevnění, 

zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím (poznávání okolí, osvojování základních a 

pokročilých dovedností práce s počítačem, 

internetem, poskytnutí literatury, pomoc při psaní 

dopisů, e-mailu, telefonování apod.) 

poskytováno bez úhrady 

 

Nácvik dovedností pro zvládání 

péče o vlastní osobu, 

soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu 

začleňování 

Nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních 

pomůcek, nácvik přesunu na vozík a z vozíku, 

zavazování tkaniček, zapínání zipu, trivia, orientace v 

místě, čase a osobě, manipulace s jednoduchými 

elektrospotřebiči, úklidu. 

poskytováno bez úhrady 



Poskytnutí stravy v zařízení Zajištění oběda v zařízení od externího dodavatele. 72 Kč/oběd 

Pomoc při zajištění stravy Pomoc při ohřevu a servírování stravy poskytováno bez úhrady 

Pomoc při osobní hygieně a 

poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 

K dispozici je bezbariérové WC, klasické WC.                         

Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny. 
poskytováno bez úhrady 

 

III. Přehled poskytovaných fakultativní činnosti a jejich úhrad 

Činnost Popis fakultativní činnosti Úhrada 

Použití elektrospotřebičů k přípravě 

vlastních teplých nápojů (káva, čaj …) 
Počítáno paušálně 

5 Kč/půlden (max. 4 hod) 

10 Kč/den 

Úkony péče nad rámec základních 

činností 

Pro uživatele, kterým nestačí dopomoc a je 

třeba plné zajištění osobní hygieny, oblékání a 

svlékání, změny polohy apod. 

Tyto úkony vedou k sociálnímu začleňování 

uživatelů a jsou nezbytné pro poskytování 

základních činností sociální služby.  

Jejich poskytování je odůvodněno zjištěnou 

potřebou uživatele 

120 Kč/hod 

(30 Kč za započatou 

čtvrthodinu) 

Doprovody a dohled mimo pracovní 

dobu STD 

 

Tato činnost je účtována dle skutečného využití 

služby a je rozpočítávána mezi počet uživatelů, 

kteří ji využijí. 

Zahrnuje skupinový i individuální doprovody a 

asistenci na kulturních či sportovních akcích 

apod.  

Dále zahrnuje dohled v STD mimo provozní 

dobu, zpravidla ráno před 7:30 a po odpoledne 

15:30. 

Činnost je třeba domluvit s poskytovatelem 

v dostatečném předstihu. 

120 Kč/hod 

(30 Kč za započatou 

čtvrthodinu) 

Doprava osobním automobilem 
Platba je rozpočítána mezi počet uživatelů, kteří 

dopravu využijí. 
8 Kč/km 

Tisk pro vlastní potřebu Černobílý tisk či kopírování 1 Kč/stránka 

Fakultativní pobyt Vícedenní rekreační pobyt mimo STD 

Cena vydána pro 

konkrétní pobyt a 

fakturována samostatně 

 

 

 

 

 

 


