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Ceník základních činností  
poskytovaných v Centru denních služeb Motýl 

Fügnerova 937, Hlinsko 539 01 
 

   účinnost od 1. 3. 2023 

 
 
 

Služba podle § 45 zákona č. 108/2006 Sb. a § 11 vyhlášky č. 505/2006 Sb. 
v aktuálním znění obsahuje tyto základní činnosti: 
 

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 
 

 

Aktuálně platný ceník určuje úhradu pro jednotlivé stupně míry podpory a skutečně 

spotřebovaný čas dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.. 

 

 

Účinnost ceníku základních činností je od 1. 3. 2023.  
 
Aktualizace: 30. 1. 2023 
 
 
Bc. Miroslava Kábelová            Bc. Martina Hejduková, DiS.  
ředitelka DsD                                         koordinátor – sociální pracovník Cds Motýl 
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Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 
výživy a potřebám dietního stravování,  
 

zajištění oběda a pitného režimu – dovoz do CDS (dieta 
racionální č. 3, dieta šetřící č. 2, dieta diabetická č. 9, 
mechanicky upravovaná strava MUS) 

 
99,-Kč 

zajištění oběda a pitného režimu – stravování v jídelně DsD 
(dieta racionální č. 3, dieta šetřící č. 2, dieta diabetická č. 9, 
mechanicky upravovaná strava MUS) 

 
95,- Kč 

 

2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
 

podpora při podávání stravy a tekutin I. míra podpory   40,- Kč 
II. míra podpory  50,- Kč 
III. míra podpory 70,- Kč 
IV. míra podpory 85,- Kč 

 

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. míra podpory   40,- Kč 
II. míra podpory  50,- Kč 
III. míra podpory 70,- Kč 
IV. míra podpory 85,- Kč 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
 

3. pomoc při použití WC,  
 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

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

2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením 
do běžného společenského prostředí včetně využívání 
běžně dostupných služeb a informačních zdrojů  

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a 
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 
sociální začleňování osob 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 
oprávněných zájmů  
 

Sociálně terapeutické činnosti 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporujících sociální začleňování osob. 
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Ceník fakultativních činností 
poskytovaných v Centru denních služeb Motýl* 

Fügnerova 937, Hlinsko 539 01 
 

   účinnost od 1. 3. 2023  
 

 

Fakultativní činnosti   Popis činnosti  Částka 

Doprava – svoz uživatelů 
z domácího prostředí do Cds 
Motýl nebo zpět  
(v ceně je zahrnuta mzda pracovníka, 
pohonné hmoty, pojištění vozidla, 
opotřebení vozidla) 

 
Do 3 km  

 
39,- Kč/1 jízda klienta 

Do 5 km  59,- Kč/1 jízda klienta 

Do 10 km  91,- Kč/1 jízda klienta 

Do 15 km  139,- Kč/1 jízda klienta 

 Do 20 km  155,- Kč/1 jízda klienta  

Doprava služebním 
automobilem  

Pokud dopravu využívá více klientů 
najednou, částka se rozpočítá mezi 
všechny přepravované uživatele 
rovným dílem. 

4,20,-Kč/km/ počet klientů 
 

Logopedická péče Skupinová  246,-Kč/hodina/počet 
klientů ve skupině 

 Individuální  197,-/hodina 

 
* Fakultativní (doplňkové) služby jsou poskytovány nad rámec základních činností CDS Motýl. 
Nemohou být poskytovány samostatně – jsou poskytovány pouze klientovi, který má uzavřenou 
smlouvu o využívání základních činností v CDS.  

 
Poznámka: Pokud se klient v rámci služby účastní aktivit, které jsou zpoplatněny (vstup na 
výstavu, do kina, divadla, na koncert, jízdné MHD atd.), hradí tyto náklady samostatně. Taková 
platba není součástí vyúčtování plateb za službu. 

 
 

 
Aktualizace: 30.1. 2023 
 
Bc. Miroslava Kábelová           Bc. Martina Hejduková, DiS.  
ředitelka DsD                                          koordinátor – sociální pracovník Cds Motýl  


