
                                                                   Věra Kos inová  Dane ta ,  zař íze ní  pro zdravot ně  pos t i že né  

Prodloužená 226, Pardubice II – Polabiny 530 09 Pardubice, 

Provozovna: Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové 

                                                         IČO: 48162485, DIČ: CZ6256050713, tel., fax: 495 535 955, 

                                                info@daneta.cz, www.daneta.cz 

 

    
Ceník služby denního stacionáře od 1. 10. 2022 

 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denním stacionáři se 
zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

Cena za 
hodinu: 

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 135,- Kč 

1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek  

2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík  

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

B Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  135,- Kč 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny  

2. Pomoc při použití WC  

C Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 
racionální výživy a potřebám dietního stravování. 

86,- Kč 

 Stravu zajišťuje: JÍDELNA MŠ, ZŠ a PŠ Daneta, s. r. o  
Nerudova 1180, Hradec Králové 500 02 

 

D Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 135- Kč 

1. Pracovně výchovná činnost  

2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  

3. Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění  

E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 135,- Kč 

 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob  

 

F Sociálně terapeutické činnosti,  135,- Kč 

 Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob  

 

G Pomoc při prosazování práv, oprávněných a zájmů o obstarávání osobních záležitostí; 
pomoc při komunikaci vedoucí práv a oprávněných zájmů  

135,- Kč 

 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práva a oprávněných zájmů  

Cena poskytované péče pro každého klienta je vypočtena podle času potřebné míry podpory v hodině.  
 
 
 

 V Hradci Králové dne: 30. 8. 2022         
 Schválila a vydala ředitelka zařízení: Mgr. Věra Kosinová  
        
         

    

 

 

 

 
 

S  ceníkem byl seznámen klient/ opatrovník:…………………………………………………………… 
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Úhrada za stravu v denním stacionáři Daneta s účinností od 1. 10. 2022. 
 
 

Poskytnutí stravy  
 
Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby,  odpovídající věku a zásadám zdravého stravování. 
 

 
 
 
 
 

 

Stravu v rozsahu dopolední svačina, oběd, odpolední svačina zajišťuje: 
JÍDELNA MŠ, ZŠ a PŠ Daneta, s. r. o, Nerudova 1180, Hradec Králové 500 02 

Cena stravy 
celkem: 
 86,- Kč 

V této ceně: 
  

 

Dopolední svačina  13,- Kč 

Oběd  59,- Kč 

Odpolední svačina 
(pro klienty využívající službu po 14.30 hod.) 

14,- Kč 

 
Stravu lze odhlásit na tel. čísle: 495 582 237 

 
 

       
      Stravu lze odhlásit vždy nejpozději do 12. 00 hod. ve výdejně stravy na následující den. 
      V pondělí lze stravu odhlásit na stejném místě, v době od 7.00 do 7.30 hod. 
 
      Schválila a vydala ředitelka zařízení: Mgr. Věra Kosinová 
  
      V Hradci Králové dne: 30. 8. 2022    
  
           
     

 

  

 
        

       S  ceníkem byl seznámen klient/ opatrovník:…………………………………………………………… 
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