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CENÍK ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ 

POSKYTOVANÝCH V SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ OKÉNKO 

 

 

I. Obecná ustanovení 

V souladu se Zákonem č. 108/2006 o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006, kterou 

se jmenovaný zákon provádí, ve znění pozdějších předpisů, 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 

 

Nácvik, upevňování a udržování motorických, 

psychických, sociálních a pracovních 

schopností a dovedností.  

Pomoc a podpora při obnovení nebo upevnění, 

zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím (poznávání okolí 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. 

poskytováno bez úhrady 

Poskytnutí stravy v zařízení 
Zajištění oběda v zařízení (dodáván externím 

dodavatelem). Cena za objednaný oběd. 
95 Kč/oběd 

Pomoc při zajištění stravy 

K dispozici je zařízená kuchyňka. Podpora 

v průběhu svačiny, pomoc při přípravě nápojů, 

ohřevu a servírování stravy, stolování. 

poskytováno bez úhrady 

Pomoc při osobní hygieně 

a poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 

K dispozici je umyvadlo, bezbariérové WC, 

klasické WC. 

Pomoc při úkonech osobní hygieny, které jsou 

běžné v pracovním prostředí a ve vztahu 

k vykonávané práci (mytí rukou, obličeje). 

poskytováno bez úhrady 

Zajištění základního 

sociálního poradenství 

 

 

 

Základní poradenství ohledně služeb a možností 

v regionu, které se jeví jako vhodné v situaci 

daného uživatele. 

poskytováno bez úhrady 



 

 

 

III. Přehled poskytovaných fakultativní činnosti a jejich úhrad 

 

Činnost Popis fakultativní činnosti Úhrada 

Úkony péče nad rámec 

základních činností 

 

Fakultativní služba je poskytována uživatelům, 

jejichž postižení jim neumožňuje využití služby 

sociálně terapeutických dílen bez další podpory 

nad rámec základních činností. Jedná se o 

individuálně sjednané úkony péče o vlastní 

osobu. Úkony musí být sjednány a specifikovány v 

uzavřené smlouvě nebo její příloze, na jejich 

sjednání není ze strany zájemce nárok. 

Fakultativní služba je blíže upravena vnitřní 

směrnicí. 

120 Kč/hod 

 

(účtováno podle 

skutečně 

spotřebovaného času 

potřebného k zajištění 

úkonů) 

Doprovod a dohled mimo 

provozní dobu STD 

Zahrnuje skupinové i individuální doprovody nebo 

dohled v STD mimo provozní dobu STD. 

Zpravidla se jedná o individuální dohled ráno 

před 7:30 (odpoledne po 15:30) nebo o 

doprovody a dohled v rámci aktivit OKEN, příp. 

kulturních či společenských aktivit. Činnost není 

nároková a je třeba vyjednat s poskytovatelem 

v dostatečném předstihu. 

120 Kč/hod 

 

(účtováno podle 

skutečně 

spotřebovaného času) 

Doprava osobním 

automobilem 

Doprava je využívána při aktivitách STD. Není 

nároková. 

10 Kč/km 

 

(účtován každý 

započatý kilometr; 

platba je rozpočítána 

mezi uživatele, kteří 

dopravu využijí) 

Fakultativní pobyt, výlet Vícedenní rekreační pobyt mimo STD, výlet. 

cena je kalkulována pro 

každou konkrétní akci 

samostatně; činnost 

může být fakturována 

samostatně 

 

 

 

 

 

 


