
 

Středisko Blanka 

Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01Písek 

 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY – Domov pro seniory „Domovinka“ 

Úkony spojené se zahájením poskytované služby     

(úkony vyžádané klientem) 
500 Kč 

 
Administrativní úkony spojené s průběhem poskytované služby      50 Kč měsíčně 

Kopírování listin na vyžádání                                                                                       2 Kč 1stránka 

Doprava vozidlem poskytovatele na vyžádání                                                              8 Kč 1 km 
Zaslání regulačního poplatku za pobyt v nemocnici 

prostřednictvím bankovního účtu střediska 
  15 Kč  

úkon  

Zajištění služeb kadeřníka, pedikérky, masáže    20 Kč úkon 

Masáže na vyžádání (Dr. Soukupová) 200 Kč 1 masáž 
Promazávání částí těla kosmetickými prostředky klienta  

 na vyžádání 
120 Kč 

1 hodina  
Služba zajištěná poskytovatelem – stříhání a foukání vlasů, 

barvení vlasů (bez ceny barvy) 
  35 Kč 

úkon 

Drobné nákupy na vyžádání klienta   40 Kč úkon 

Zajištění pomůcek pro osobní potřeby klienta    10 Kč úkon 

Zajištění náhradní stravy na vyžádání klienta    10 Kč  úkon 

Pedikúra  190 Kč úkon 

Pedikúra na lůžku klienta  170 Kč  úkon  

Používání biolampy                                                                                   2 Kč 1 minuta 

Používání vlastní TV                                                                                 30 Kč měsíčně 

Používání TV na pokoji    20 Kč  měsíčně 

Používání lednice s mrazničkou pro vlastní stravu klienta                    25 Kč měsíčně 
Vyřizování úředních a osobních záležitostí, které nesouvisejí s 

poskytovanou sociální službou 
120 Kč   

1 hodina 

Telefonování z linky střediska na vyžádání   12 Kč 2 min. 

Zvýšená spotřeba jednorázových pomůcek                                             100 Kč  měsíčně  

Výměna ložního prádla na vyžádání klienta – celé lůžko   50 Kč úkon 

Výměna ložního prádla na vyžádání klienta – částečná    30 Kč Úkon  
Zapůjčení kompenzačních pomůcek: 

 
      Chodítko 150 Kč měsíčně 

     Invalidní vozík 300 Kč měsíčně 

Doprovod na vyšetření, k hospitalizaci, úřad,obchodu na vyžádání                                       120 Kč za 1 úkon  

Zajištění drobných oprav předmětů v osobním vlastnictví klienta   20 Kč úkon 

Označení osobního prádla klienta štítkem       2 Kč kus 

Úkony spojené s ukončením poskytované služby  500 Kč  úkon  
 

 

 

 

 



 

 

V případě, že klient nemá přiznán příspěvek na péči a péči v určitém rozsahu potřebuje, 

má níže uvedené činnosti za úhradu: 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 
120 Kč  hodina  

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 120 Kč   hodina   
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 
120 Kč  

hodina  

Sociálně terapeutické činnosti 120 Kč   hodina   

Aktivizační činnosti 120 Kč   hodina   

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč  hodina   

Pomoc při použití WC 120 Kč   hodina   
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