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SILOE Ostrava, centrum denních služeb 
Rolnická 55/360, Ostrava-Nová Ves, 709 00 

Tel.: +420 733 142 426, +420 733 142 425 

E-mail: soc.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 

Počet dnů v CDS za týden 1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie 

3 - 5 dnů 42 Kč/hod. 52 Kč/hod. 62 Kč/hod. 

1 - 2 dny 47 Kč/hod. 57 Kč/hod. 67 Kč/hod. 

 

Služba je hrazena hodinově, přičemž každý z uživatelů má cenu nastavenu dle kategorie potřebné péče 

(1. – 3. kategorie). 

 

 

STRAVA Výše úhrady 

Snídaně* 40 Kč 

Dopolední svačina 15 Kč 

Oběd 95 Kč 

Odpolední svačina 15 Kč 

Večeře* 40 Kč 

CELODENNÍ STRAVA 205 Kč 

*Snídaně a večeře nejsou z provozních důvodů standardně podávány, pouze po individuální domluvě 

s klientem, popřípadě pečující osobou.  
 

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 

Canisterapie Individuální (cca 10 – 15 minut) 

Skupinová (cca 30 – 45 minut) 

120 Kč 

70 Kč 
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Informativní výpočet úhrady za využití služby 
 
Pro informativní výpočet byl použit příklad klienta, který dle míry potřebné péče spadá do 2. kategorie 

a který využívá služby CDS 3x týdně v době od 9:00 – 15:00 hod. a to včetně ranního a odpoledního 

svozu (vzdálenost 8 km cesta tam a zpět osobním automobilem). 

 

SLUŽBA/ÚKON Sazba Úhrada 

Strava – využívání služby u klienta (12 dnů) 
(dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) 

125 Kč/den 1.500 Kč 

Péče – V době od 9:0 – 15:00 hod. (12 dnů, 6 hodin denně) 52 Kč/hodina 3.744 Kč 

Fakultativní služba dopravy 72 Kč/den    864 Kč 

Celkem  6.108 Kč 

 

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

o poskytování sociální služby.  


