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SILOE Ostrava, odlehčovací služby 
Rolnická 55/360, Ostrava-Nová Ves, 709 00 

Tel.: +420 734 769 700, +420 733 142 425 

E-mail: siloe@slezskadiakonie.cz 

 
 

ÚHRADOVNÍK SLUŽBY PLATNÝ OD 1. 5. 2022 

 

Tento úhradovník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku SILOE 

Ostrava. 

 

 

PÉČE A AKTIVITY Výše úhrady 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

(pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání  

a svlékání, při přesunu na lůžko, vozík aj.) 

 

 

120 Kč / hodinu 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

(pomoc při úkonech osobní hygieny, základní péči o vlasy  

a nehty, pomoc při použití WC) 

 

 

120 Kč / hodinu 
Aktivizační činnosti  

(nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností) 

 

 

65 Kč / hodinu 

Sociálně terapeutická činnost  

(činnost, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních  

a sociálních schopností a dovedností) 

 

 

65 Kč / hodinu 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

(např. výlety do okolí, návštěva cukrárny atd.) 

 

65 Kč / hodinu 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

(pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů) 

 

65 Kč / hodinu 
 

Výše úhrady za poskytování péče se stanoví podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k 

zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá 

celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.  

 

 

UBYTOVÁNÍ Výše úhrady 

Ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji.  

Pokoje jsou vybaveny následujícím zařízením: postel, noční stolek, lampička, police, šatní skříň, 

stůl a židle, křeslo, paraván, zrcadlo, stropní světlo. Pokoj je dále možno si dovybavit vlastním 

nábytkem či dekoracemi. 

Ubytování dále zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, 

úklid, praní, drobné úpravy ložního a osobního prádla, žehlení a odvoz 

komunálního a jiného odpadu, aj. 

 

 

 

190 Kč / noc 
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STRAVA Výše úhrady 

Snídaně   40 Kč 

 

Dopolední svačina 15 Kč 

Oběd 95 Kč 

Odpolední svačina 15 Kč 

Večeře 40 Kč 

 

CELODENNÍ STRAVA 205 Kč 
 

V ceně stravy je zahrnut pitný režim, dodatky ve formě ovoce, džusů, sladkostí a u diabetiků druhé 

večeře.  

 

 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY Výše úhrady 

Doprava - např. doprava do služby, cesta k lékaři, cesty na výlety aj.  

Počet využitých kilometrů je dán vzdáleností dojezdu od střediska SILOE 

Ostrava dle www.google.com/maps   

- Osobní automobil 

- Tranzit (bezbariérová přeprava) 
 

O přidělení automobilu na danou jízdu rozhoduje sociální pracovník (řidič). 

Doprava je zajištěna s přihlédnutím k možnostem služby. 

 

 

 

9 Kč / km 

10 Kč / km 

Pečovatelský balíček - obsahuje šampon se sprchovým gelem a tělové mléko 

značky Tena pro péči o pokožku seniorů, která je náchylná k vysušování a 

poškození 

- 1 měsíc 

- 2 týdny 

- 1 týden 

- 1 den 

 

 

 

45 Kč 

23 Kč 

12 Kč 

2 Kč 

Canisterapie  

 

Individuální (cca 10 – 15 minut) 

Skupinová (cca 30-45 minut) 

120 Kč 

70 Kč 

 

 

Informativní výpočet úhrady za využití služby 
 

služba/úkon sazba úhrada 

Ubytování – 31 dnů 190 Kč / den 5 890 Kč 

Strava – 31 dnů 
Běžná strava bez 2. večeře 

205 Kč / den 6 355 Kč 

Individuální péče 3 hod. denně (31 dnů) 120 Kč / hodina 11 160 Kč 

Aktivizační a jiné činnosti 2 hod. denně (31 dnů) 65 Kč / hodina 4 030 Kč 

Fakultativní – pečovatelský balíček 45 Kč / měsíc 45 Kč 

Celkem  27 480 Kč 

 

Cena za poskytované služby je individuální dle formy a rozsahu služby stanovené ve smlouvě  

o poskytování sociální služby.  

http://www.google.com/maps

