
Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí osobní asistence: 
 

1/  VÝŠE ÚHRAD ZA ÚKONY OSOBNÍ ASISTENCE 

PRO  OBČANY,  KTEŘÍ  MAJÍ  UZAVŘENOU  SMLOUVU O  POSKYTNUTÍ  OSOBNÍ  ASISTENCE  S  
OBČANSKÝM  SDRUŽENÍM  MARTIN, z.s.  (IČ: 70822301) 

sl.č. 1 sl.č. 2 sloupec č. 3 sloupec č. 4 

číslo označení popis úkonu OSOBNÍ ASISTENCE výše úhrady 
úkonu      v Kč 

A/   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu   

1   pomoc a podpora při podávání jídla a pití 110,-/hod. 

2   pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 110,-/hod. 

3   pomoc při prostorové orientaci, samostat. pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 110,-/hod. 

4   pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 110,-/hod. 

B/   pomoc při osobní hygieně    

1   pomoc při úkonech osobní hygieny 110,-/hod. 

2   pomoc při použití WC 110,-/hod. 

C/    pomoc při zajištění stravy   

1   pomoc při přípravě jídla a pití 110,-/hod. 

D/   pomoc při zajištění chodu domácnosti   

1   pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí  110,-/hod. 

2   nákupy a běžné pochůzky 110,-/hod. 

E/   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti   

1   pomoc a podpora v rodině v péči o dítě 110,-/hod. 

2   
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 110,-/hod. 

3   
pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností 110,-/hod. 

F/   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

1   

doprovázení  do  školy,  školského  zařízení,  zaměstnání,  k lékaři, na zájmové a 
volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 
služby a zpět 110,-/hod. 

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

1   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 110,-/hod. 

2   pomoc při vyřizování běžných záležitostí 110,-/hod. 

 - všechny úkony prováděné v pracovních dnech v době od 19:00 hod. večer do 7:00 hod. 
ráno, v SO + NE a státních svátcích 120,- /hod. 

- v případě, kdy je služba poskytována více než 100 hodin za měsíc, je poskytnuta sleva 5% 

 - v případě, kdy je služba poskytována více než 160 hodin za měsíc, je poskytnuta sleva 10% 
 2/ Výše úhrad za úkony osobní asistence je platná od 1. 1. 2015. 

3/ Výše úhrad za úkony osobní asistence je v souladu s vyhláškou Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR č. 505/2006 Sb. v platném znění. 

 
V Praze, dne …………………     V Praze, dne …………….............. 
 
 
 
 
…………………………………     ….…………………………………. 
           podpis Osoby         podpis Poskytovatele 

 


