
 

 
 
 

CENÍK služeb Domu na půl cesty platný od 1.5.2016. 
 

Vyhláška č. 505/2006 Sb. v § 23 stanoví: 

   Domy na půl cesty 
   (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

    a) poskytnutí ubytování: 
     1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu 

 zpravidla nepřevyšující 1 rok, 
 2. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, 

výměny ložního prádla, 
 

    b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

     2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 
 

    c) sociálně terapeutické činnosti: 
 1.  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo  udržení  osobních  a  

sociálních  schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 
 2.   aktivity zaměřené  na  budování  a  rozvoj  pracovních  návyků  a dovedností nezbytných pro 

integraci osob na trh práce, 
 

    d)  pomoc při uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
     1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 
     2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
 

Ceny za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou od 1.5.2016 stanoveny takto: 
 

Výše úhrady za pobyt v Domě na půl cesty činí 100,- Kč za den. 
Výše úhrady za pobyt, pokud se poskytuje služba současně i dětem, je snížena a činí: 

1 rodič 80,- Kč/denně + druhý rodič 80,- Kč/denně + úhrada za děti, která je řešena níže v ceníku 
fakultativních úhrad. 

V případě, že se bude jednat o rodinu s více než dvěma dětmi, bude klientovi doporučen Azylový 
dům pro matky s dětmi, nebo jiné zařízení! 

 
Ceník fakultativních služeb: 

Úhrada za pobyt dítěte 1 den = 40,-Kč 

Prodej produktů ze STČ  Za ceny obvyklé, podle kalkulace nákladů 

Zletilá návštěva přes noc 1 den = 200,- Kč 

 
 
Ceník vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o sociálních službách a 
byl schválen správní radou dne 31.3.2016. 
 
V Sokolově dne 25.4.2016                                  vydal Robert Pisár, ředitel Pomoc v nouzi, o.p.s.  


