
DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 

Osobní asistenční služba, Družstevní 1451, 295 01 Mnichovo Hradiště, Školní 1112, 
294 01 Bakov nad Jizerou 

Provozuje: Diecézní charita Litoměřice, Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 
40229939 

 

Kancelář Mnichovo Hradiště Vladimíra Havránková, tel.: 731 402 442, 326 772 282 

Kancelář Bakov nad Jizerou Mgr. Irena Škopánová,  tel.: 730 182 346 
 

Ceník úkonů OA platný od 1. 2. 2020 – podle zákona č. 108/ 2006 Sb., o 

sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 
 

Jméno, příjmení: 

Bydliště:  

Datum narození:  

  1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu    

850,1 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/hod  

850,2 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/hod  

850,3 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč/hod  

850,4 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním i vnějším prostoru 

130,- Kč/hod  

 2. Pomoc při osobní hygieně   

851,1 Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč/hod  

851,2 Pomoc při použití WC 130,- Kč/hod  

 3. Pomoc při zajištění stravy   

852,1 Pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/hod  

 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 130,- Kč/hod  

853,1 Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 130,- Kč/hod  

853,2 Nákupy a běžné pochůzky 130,- Kč/hod  

 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti   

854,0 Pomoc a podpora rodině v péči o dítě 130,- Kč/hod  

854,1 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a 

pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální 

začleňování osob 

130,- Kč/hod  

854,2 Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických 

a sociálních schopností a dovedností 

130,- Kč/hod  

855,0 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

(doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, 

k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět) 

130,- Kč/hod  

 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 

  

856,0 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 

oprávněných zájmů 

130,- Kč/hod  

856,1  Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130,- Kč/hod  

 



Prohlášení žadatele 

 

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů pro účely poskytování úkonů Osobní 

asistenční služby (jméno, příjmení, datum narození, adresa). 

 

 

 

 

 

Osobní asistenční služba zavedena/ změněna od:  

 

 

 

 

Poskytovatel má právo jednostranně změnit výše úhrad za poskytované služby v souladu 

s vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/ 2006 

Sb., o sociálních službách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za CHPS: Mgr. Irena Škopánová    Podpis - žadatel nebo zástupce: 

                   vedoucí služby,  

                   sociální pracovnice 

 


