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NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 

Úhradovník 

 

        Platný k 1. květnu. 2022 

Úhrada za poskytování sociální služby se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb. 

v platném znění. 

 

I. Přehled úhrad za jednotlivé činnosti a úkony ve službě Podpora 

samostatného bydlení 

Činnosti a úkony poskytování služby Jednotka Cena za 

jednotku 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 1 hodina 90,- Kč 

podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu 

domácnosti 

pomoc při údržbě domácích spotřebičů 

pomoc se zajištěním stravy 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního 

úklidu, úklidu po malování 

podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými 

pochůzkami 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

podpora při zvládání výchovy dětí v rodině 1 hodina 90,- Kč 

pracovně výchovná činnost s dětmi 
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nácvik a upevňování motorických, psychických a soc.schopností a 

dovedností 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 

při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

podpora v oblasti partnerských vztahů 

podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního 

procesu 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a 

volnočasové aktivity a doprovázení zpět 

1 hodina 90,- Kč 

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 

na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 

veřejné služby a doprovázení zpět 

podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného 

společenského prostředí včetně běžně dostupných služeb a informačních 

zdrojů 

Sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob 

1 hodina 90,- Kč 

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

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 1 hodina 90,- Kč 

pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

 

Úhrada za placené úkony je vypočítána dle skutečně spotřebovaného času. 

Účtujeme po minutách. 

 

II. Snížení úhrad 

V případě, že Váš příjem je nízký a výdaje za službu by byly vzhledem k tomuto 

příjmu vysoké, máte možnost požádat písemně o snížení této úhrady.  

Svou písemnou žádost předejte osobně koordinátorovi střediska nebo doručte na 

adresu NOE Třinec, Hraniční 280, Třinec.  
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V žádosti o snížení úhrady jste povinen doložit formou čestného prohlášení 

veškeré své příjmy a jejich výši (invalidní důchod, příspěvek na péči, výdělečná 

činnosti aj.).  

Můžete žádat o snížení úhrady i v případě nepříznivé finanční situace (vysoké 

životní výdaje), žádost je individuálně posouzena.  

Pokud Vám byla přiznána sleva na úhradách, jste povinen poskytovateli ohlásit   

změnu ve výši svých příjmů (např. zvýšení důchodu, zvýšení příjmu výdělečnou 

činností, přiznání příspěvku na péči nebo jeho zvýšení aj.), nejméně však 1x 

ročně v rámci prodlužování smlouvy doložíte čestné prohlášení o svých příjmech.  

 

Ustanovení o slevách z úhrady za poskytnutou péči  

výše příjmu za měsíc méně než 9.500,- 9.500 až 11.500,-  

výše úhrady za hodinu 30,- 60,- 

 

 

 


