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*Individuální terénní fyzioterapie je poskytovaná pouze pro tyto obce: Vyškov (včetně částí Dědice, Opatovice, Lhota, 

Rychtářov, Hamiltony), Drnovice, Luleč, Rostěnice, Zvonovice, Hlubočany, Manerov, Topolany, Hoštice, Heroltice, 

Rybníček, Moravské Prusy, Boškůvky, Vyškovské Křižanovice, Pustiměř, Radslavice    

Sazebník příspěvků na fakultativní činnosti 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
PIAFA Vyškov, z.ú. 

na rok 2017 
Dotace nepokrývají reálnou výši nákladů na fakultativní činnosti, příspěvky slouží k dofinancování nákladů na zooterapie, 

fyzioterapii a další terapeutické činnosti, režijní náklady pobytových akcí a nákup výtvarného materiálu. 

Hiporehabilitace – využití koní 

Individuální hipoterapie (30 min) 250,- Kč /osoba 

Aktivity s využitím koní – individuální (30 min) 220,- Kč /osoba 

Aktivity s využitím koní – skupinové, max. 12 osob (45minut) 110,- Kč /osoba 

Canisterapie – aktivity se psy 
Individuální ambulantní (30 – 45 minut) 150,- Kč /osoba 

Individuální terénní, min. 3 osoby, (do 15 minut), v pobytovém zařízení sociálních služeb Do 5 km 60,- Kč /os 

6 – 20 km 85,- Kč/os 

21 – 30 km 95,- Kč/os 

31 – 40 km 105,- Kč/os 

Individuální terénní, min. 3 osoby, (15 – 30 minut), v pobytovém zařízení sociálních služeb Do 5 km 110,- Kč /os 

6 – 20 km 135,- Kč/os 

21 – 30 km 145,- Kč/os 

31 – 40 km 155,- Kč/os 

41 – 50 km 165,- Kč/os 

51 – 60 km 170,- Kč/os 

Skupinové terénní, min. 12 osob/den (30 - 45 minut), v pobytovém zařízení sociálních služeb Do 5 km 110,- Kč /os 

6 – 20 km 135,- Kč/os 

21 – 30 km 145,- Kč/os 

31 – 40 km 155,- Kč/os 

41 – 50 km 165,- Kč/os 

51 – 60 km 170,- Kč/os 

Skupinové ambulantní, max. 12 osob (30 - 45 minut) 110,- Kč/osoba 

Fyzioterapie - Úkony nejsou prozatím hrazeny zdravotními pojišťovnami 
Vstupní vyšetření (60 minut) zdarma 

Individuální ambulantní (30 – 45 minut) 120,- Kč/osoba 

Individuální terénní (30 – 45 minut)* 160,- Kč/osoba 

Pobytová akce 
Cena pobytové akce vždy zahrnuje i režijní náklady na ubytování a stravu v zařízení, kde probíhá. Dále zahrnuje i náklady 

spojené s využitím metod zooterapie, popř. fyzioterapie. Cena je smluvní a závisí na výši případné dotace a grantu na danou 

pobytovou akci.  

Kombinované balíčky fakultativních činností 

Individuální canisterapie a fyzioterapie (60 minut) 210,- Kč/osoba 

Individuální aktivity s využitím koní a fyzioterapie (60 minut) 280,- Kč/osoba 

Individuální hipoterapie a fyzioterapie (60 minut) 310,- Kč/osoba 

Expresivní činnosti (činnosti s využitím hudby, výtvarného umění, divadelních a pohybových 

technik) 
Skupinové ambulantní (do 45 minut) 60,- Kč/osoba 

Skupinové ambulantní (45 – 90 minut) 100,- Kč/osoba 

Blok setkání s EČ – předem určený počet setkání  

(45 – 90 min/setkání) 

100,-Kč/osoba/setkání 

Platba předem za blok. 

Blok setkání s EČ – předem určený počet setkání  

(120 – 150 min/setkání) 

170,-Kč/osoba/setkání 

Platba předem za blok. 
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Schváleno dne 15.12.2016  s platností od 1.1.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
1 Do celkového výpočtu km a konečné ceny za využití Sociálního auta se započítává vedle trasy dopravy (nástup – 

výstup) i vzdálenost z PIAFA Vyškov, z.ú. do místa nástupu převáženého a vzdálenost z místa výstupu zpět do sídla 

PIAFA Vyškov, z.ú..  

 

Sazebník fakultativních činností  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
PIAFA Vyškov, z.ú. 

na rok 2017 
Sociální auto – svozová služba 

Příspěvek je na PHM a amortizaci vozidla. 

Pravidelná svozová služba/s doprovodnou osobou  - osoba do 5 km 10,-Kč/km 

                                                                                   - osoba od 5 do 10 km 8,-Kč/km 

                                                                                   - osoba nad 10 km 

 (vzdálenost z místa nástupu do místa výstupu) 

6,-Kč/km 

 

Pravidelná svozová služba/bez doprovodné osoby/vzdálenost z místa nástupu do místa 

výstupu 

6,-Kč/km/osoba 

Pravidelná svozová služba/bez doprovodné osoby/vícečetná rodina - k čerpání 

služby/skutečně najeté km1 

9,-Kč/km 

Nepravidelná svozová služba/bez doprovodné osoby/ skutečně najeté km1  10,-Kč/km/osoba 


