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Charita Zábřeh
... pomáháme žít lepší životy

Ceník úhrad za služby v Oáze – centru denních služeb platný od 1. 1.2020 
  
 Základní činnosti cena v Kč čas 

pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 

dopomoc při úkonech osobní hygieny 

120,-Kč 1 hodina dopomoc při základní péči o vlasy a nehty 

dopomoc při použití WC 

poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy 

oběd poskytnutý dodavatelem 55,-Kč úkon 

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

stravování  120,-Kč 1 hodina 

výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti 

individuální 120,-Kč 1 hodina 
skupinová 45,-Kč 1 hodina 

samostatná činnost 20,-Kč 1 hodina 
zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím skupinové 45,-Kč 1 hodina 

sociálně terapeutické činnosti individuální 120,-Kč 1 hodina 
skupinová 45,-Kč 1 hodina 

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

individuální 120,-Kč 1 hodina 

sociální poradenství 

poskytnutí informace o možnostech výběru 
druhu sociálních služeb podle potřeb osob a 

o jiných formách pomoci, například o 
dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách 

sociální péče 

zdarma 

  
Fakultativní (doplňkové) činnosti cena v Kč čas 

nápoje 2,-Kč úkon 

Doprava -  svozy a rozvozy 
dle aktuálního 
ceníku – viz 

níže úkon 

Doprava - akce dle aktuálního 
ceníku úkon 

Čas nezbytný k zajištění dopravy  100,-Kč 1 hodina 
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Charita Zábřeh – Váš partner v oblasti domácí zdravotní péče, sociálních služeb, zaměstnání lidí s postižením,  
situací krize či nouze, humanitární pomoci, dobrovolnictví.                                         www.charitazabreh.cz 
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Ceník dopravy platný od 1. 3. 2013 
 
 

1. Doprava při provádění svozů a rozvozů klientů na trase Centrum Oáza a 
domácnost klienta. 

 

Tarifní vzálenost obce od CDS 
Oáza (jednosměrně, v km) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
svoz klientů bez příspěvku na 
mobilitu (Kč za jeden 
svoz/rozvoz) 29 46 63 79 95 110 125 139 152 165
svoz klientů s příspěvkem na 
mobilitu (Kč za jeden 
svoz/rozvoz) 34 56 78 99 119 139 158 176 193 210  
 
 
 

2. Doprava při provádění výletů a dalších skupinových a aktivizačních akcí Centra 
Oáza 

 
 
Sazba za 1 km = 5,-Kč 
Sazba za 1km (při využití zadní přestavené části vozidla pro převoz osob upoutaných na 
invalidní vozík) = 6,- Kč 
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