
   

  

Ceník služeb  Mikasa denní stacionář 
 

 
Ceník je platný od 1. 5. 2019 
 

 
 
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI POSKYTOVANÉ V MIKASA DENNÍM STACIONÁŘI 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM JSOU: 
 
01 
Pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu: 
• pomoc při oblékání a svlékání 

včetně speciálních pomůcek; 
• pomoc při přesunu na lůžko nebo 

vozík; 
• pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru; 

• pomoc a podpora při podávání jídla 
a pití. 

 
02 
Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu: 
• pomoc při úkonech osobní hygieny;  
• pomoc při použití WC. 
 
03 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti (pracovní činnosti; nácvik a 
upevňování motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností; 
vytvoření podmínek pro zajištění 
přiměřeného vzdělávání). 

 
04 
Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím (pomoc při 
obnovení nebo upevnění kontaktu 
s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální 
začleňování – akce s rodiči a dalšími 
rodinnými příslušníky apod.). 
 
05 
Sociálně terapeutické činnosti (činnosti, 
které vedou k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a 
dovedností, které podporují sociální 
začleňování). 
 
06 
Pomoc při uplatňování práv a 
oprávněných zájmů klientů. 
 
 

108,- KČ / HODINA  
 
Výše úhrady za základní činnosti je 
stanovena na 108,- Kč / hodina 

1 MINUTA / 1,8,- Kč 
 
V rámci Mikasa denního stacionáře 
účtujeme dle skutečně spotřebovaného 
času k zajištění služby a to v ceně 1,8,- Kč / 
1 minuta. 

ZDARMA 
 
Součástí poskytovaných služeb je 
základní sociální poradenství, které je 
poskytováno zdarma. 

POSKYTNUTÍ STRAVY: 
 
Celodenní strava 95,- Kč 
Snídaně 20,- Kč 
Oběd 65,- Kč 
Rovněž zajišťujeme pitný režim 5,- Kč 
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