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 Cena je určena pro terénní službu pouze na území Vyškova. 
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Příprava stravy-vaření spadá dle zákona č. 108/2006 Sb. mezi základní činnosti. Poplatek je určen na suroviny, 

ze kterých se vaří, ne na úkon samotný. 
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Do celkového výpočtu km a konečné ceny za využití Sociálního auta se započítává vedle trasy dopravy (nástup 

– výstup) i vzdálenost ze Sdružení PIAFA do místa nástupu převáženého a vzdálenost z místa výstupu zpět do 

sídla Sdružení PIAFA. 

 

 

   Dne 8.12.2015 schválil výbor Sdružení PIAFA s platností od 1.1.2016. 

 

Sazebník příspěvků na fakultativní činnosti 

Sociální rehabilitace 
Sdružení „Piafa“ ve Vyškově 

na rok 2016 
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. 

Aktivity s využitím koní (AVK) 

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

Aktivity s využitím koní – skupinové, 3-4 osoby. (45minut) 110,- Kč /osoba 

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

Skupinové ambulantní, 3-6 osob. (30 - 45 minut) 110,- Kč/osoba 

Rehabilitační cvičení 
Vstupní vyšetření (60 minut) zdarma 

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

Skupinové ambulantní, 2-6 osob. (30 min) 60,- Kč/osoba 

Skupinové terénní, 2-6 osob. (30 min)
1
 60,- Kč/osoba 

Příprava stravy – vaření
2
 

Cena přípravy stravy-vaření je stanovená ve výši nákladů na nákup potravin a rozpočítává se dle počtu osob ve skupině. Cena je 

smluvní a závisí na výši případné dotace a grantu na danou činnost. Osoba si hradí skutečné náklady na nákup potravin. 

Pobytová akce, výlet, kulturní nebo sportovní akce 
Cena pobytové akce vždy zahrnuje i režijní náklady na ubytování a stravu v zařízení, kde probíhá. Cena je smluvní a závisí na 

výši případné dotace a grantu na danou pobytovou akci. 

Osoba si hradí skutečné náklady na akci. 

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

Individuální ambulantní (45 – 60 minut)  80,- Kč/osoba 

Skupinové ambulantní (do 45 minut), 3-6 osob 60,- Kč/osoba 

Sociální auto – svozová služba
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Příspěvek je na PHM a amortizaci vozidla. 
Denní 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/skutečně najeté km 6,-Kč/km 

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

najeté km 

9,-Kč/km 

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


