
Modrý klíč o.p.s. 

Ceník - platnost od 1. 6. 2022  Příloha č. 1 

Výše úhrady za sociální služby v týdenním stacionáři Modrý klíč o.p.s. 
 

úhrada za péči 0. stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

75% příspěvku na péči dle 
stupně závislosti 

dle počtu 
odebraných 
hodin soc. 

služby 

dle počtu 
odebraných 
hodin soc. 

služby 

3 300 Kč 9 600 Kč 14 400 Kč 

 

poskytnutí ubytování částka za 1 noc 

 základní sazba 
příplatek za praní 
osobního prádla 

jednolůžkový pokoj, úklid, praní ložního prádla, vlastní 
soc. zařízení 

       185 Kč           20 Kč  

jednolůžkový pokoj, úklid, praní ložního prádla 175 Kč 20 Kč 

dvoulůžkový pokoj, úklid, praní ložního prádla 160 Kč 20 Kč 

udržovací poplatek za den nepřítomnosti pro všechny 
stupně 

150   0 Kč 

 

Stravné 

  

cena za potraviny 
na 1 porci 

provozní náklady 

snídaně 15 Kč 4 Kč 

svačina 10 Kč 2 Kč 

oběd 50 Kč 40 Kč 

svačina 15 Kč 2 Kč 

večeře 40 Kč 15 Kč 

 

  

Ceník sociálních služeb – týdenní stacionář 



Modrý klíč o.p.s. 

Ceník - platnost od 1. 6. 2022  Příloha č. 2 
 

Výše úhrady za fakultativní činnosti pro uživatele sociálních služeb  

týdenního stacionáře Modrý klíč o.p.s. 

(tyto činnosti jsou nad rámec základních činností) 

Fyzioterapie jedna návštěva 

individuální cvičení, masáž, lymfodrenáž 50 Kč 

skupinová - rozcvičky, motomed, parafín 30 Kč 

ultrazvuk, elektroléčba, laser, magnetoterapie, biolampa 10 Kč 

kineziotaping 
hradí se cena materiálu,  

aplikace bez příspěvku 

solux bez příspěvku 

  

Bazén, whirpool, vířivá vana 50 Kč 

  

Jízda na koni 180 Kč 

  

Kroužek 50 Kč 

  

Příspěvek na dopravu 1 cesta 

svoz nebo rozvoz Modrý klíč o.p.s  z/do bydliště                                  
1. pásmo            Praha 12, Praha 4 - Libuš 50 Kč 

svoz nebo rozvoz Modrý klíč o.p.s  z/do bydliště                                  
2. pásmo            Praha 4,  Praha 5, Praha 11, Jesenice 60 Kč 

svoz nebo rozvoz Modrý klíč o.p.s  z/do bydliště                                  
3. pásmo            Praha 6, Praha 10, ostatní 70 Kč 

příspěvek na dopravu k lékaři a na akce po Praze 40 Kč 

 

Ostatní akce budou účtovány dle skutečných nákladů 
(např. výlety, bazén mimo Modrý klíč, doprava autobusová nebo jiná…. atd.) 

Rekreace, ozdravný pobyt - úhrada za péči odpovídá alikvotní části přiznaného měsíčního příspěvku 

Nákup léků a individuálně používaného fyzioterapeutického materiálu (tejpy) bude účtován dle 
skutečných nákladů. 
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