
 

 

III. 

 

Platné znění částí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

*** 

§ 5  

 

Osobní asistence  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto 

úkonů:  

  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

  

b) pomoc při osobní hygieně:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

2. pomoc při použití WC,  

  

c) pomoc při zajištění stravy:  

pomoc při přípravě jídla a pití,  

  

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,  

2. nákupy a běžné pochůzky,  

  

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,  

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností,  

  

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové 

aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,  

  

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 135 Kč 155 Kč za 

hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud 

poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše 
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úhrady se poměrně krátí. 

§ 6  

 

Pečovatelská služba  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto 

úkonů:  

  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,  

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

  

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

3. pomoc při použití WC,  

  

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování,  

2. dovoz nebo donáška jídla,  

3. pomoc při přípravě jídla a pití,  

4. příprava a podání jídla a pití;  

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,  

  

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

1. běžný úklid a údržba domácnosti,  

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po 

malování,  

3. donáška vody,  

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,  

5. běžné nákupy a pochůzky,  

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,  

7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,  

8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,  

  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,  

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí  

  

a) 135 Kč 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4 a písm. d) bodech 1 

až 5 a písm. e); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, 

netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,  
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b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1  

1. 205 Kč 225 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  

  

c) 40 Kč 50 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2,  

  

d) 140 Kč 160 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 6,  

  

e) 80 Kč 90 Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 7 a 8. 

 

*** 

 

§ 8  
 

Průvodcovské a předčitatelské služby  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb se 

zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

  

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity 

a doprovázení zpět,  

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a 

volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět,  

  

b) 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,  

3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb 

činí 135 Kč 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou 

hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.  

  

§ 9  

 

Podpora samostatného bydlení  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se zajišťují v 

rozsahu těchto úkonů:  

  

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,  

2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,  

3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,  

4. pomoc se zajištěním stravy,  

5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po 
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aspi://module='ASPI'&link='505/2006%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='505/2006%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='505/2006%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 

4 
 

malování,  

6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  

  

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,  

2. pracovně výchovná činnost s dětmi,  

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

5. podpora v oblasti partnerských vztahů,  

6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,  

  

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity 

a doprovázení zpět,  

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové 

aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,  

3. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského 

prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  

  

d) sociálně terapeutické činnosti:  

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

  

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení činí 135 Kč 

155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud 

poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše 

úhrady se poměrně krátí.  

 

*** 

 

§ 10  

 

Odlehčovací služby  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu 

těchto úkonů:  

  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  

  

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
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2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

3. pomoc při použití WC,  

  

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování,  

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,  

  

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  

1. ubytování,  

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  

  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a 

volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné 

navazující sociální služby a doprovázení zpět,  

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

  

f) sociálně terapeutické činnosti:  

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

  

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  

  

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí  

  

a) 135 Kč 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h); pokud 

poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, 

výše úhrady se poměrně krátí,  

  

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1  

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  

  

c) 250 Kč 270 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně provozních 

nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. 
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§ 11  

 

Centra denních služeb  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se 

zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

  

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

3. pomoc při použití WC,  

  

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování,  

2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

  

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského 

prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  

  

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

  

e) sociálně terapeutické činnosti:  

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

  

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních 

služeb činí  

  

a) 135 Kč 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), písm. b) bodě 2 a písm. c) až f); pokud 

poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, 

výše úhrady se poměrně krátí,  

  

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1  

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.  
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§ 12  

 

Denní stacionáře  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se 

zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,  

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

  

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

2. pomoc při použití WC,  

  

c) poskytnutí stravy:  

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování,  

  

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1. pracovně výchovná činnost,  

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,  

  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

  

f) sociálně terapeutické činnosti:  

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

  

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích 

činí  

  

a) 135 Kč 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g); pokud poskytování těchto 

úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se 

poměrně krátí,  

  

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c)  

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 

  

aspi://module='ASPI'&link='505/2006%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='505/2006%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='505/2006%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='505/2006%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 

8 
 

 

 

 

§ 13  

 

Týdenní stacionáře  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích se 

zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

  

a) poskytnutí ubytování:  

1. ubytování,  

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  

  

b) poskytnutí stravy:  

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  

  

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

3. pomoc při použití WC,  

  

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

  

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1. pracovně výchovná činnost,  

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,  

  

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

  

g) sociálně terapeutické činnosti:  

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích 

činí  

 

 a) 250 Kč 270 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních 
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nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,  

 

 b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)  

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  

 

 

 

§ 14  

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se 

zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

  

a) poskytnutí ubytování:  

1. ubytování,  

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  

  

b) poskytnutí stravy:  

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  

  

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  

  

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

3. pomoc při použití WC,  

  

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1. pracovně výchovná činnost,  

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,  

4. volnočasové a zájmové aktivity,  

  

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

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

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

  

g) sociálně terapeutické činnosti:  

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

aspi://module='ASPI'&link='505/2006%20Sb.%252313'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se 

zdravotním postižením činí  

  

a) 250 Kč 270 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních 

nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,  

  

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)  

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  

 

 

§ 15  

 

Domovy pro seniory  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se 

zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

  

a) poskytnutí ubytování:  

1. ubytování,  

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  

  

b) poskytnutí stravy:  

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  

  

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  

4. pomoc při podávání jídla a pití,  

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  

  

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

3. pomoc při použití WC,  

  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

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

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

  

f) sociálně terapeutické činnosti:  

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

aspi://module='ASPI'&link='505/2006%20Sb.%252314'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

  

g) aktivizační činnosti:  

1. volnočasové a zájmové aktivity,  

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory 

činí  

  

a) 250 Kč 270 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních 

nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,  

  

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)  

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  

 

 

§ 16  

 

Domovy se zvláštním režimem  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním 

režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

  

a) poskytnutí ubytování:  

1. ubytování,  

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  

  

b) poskytnutí stravy:  

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  

  

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

3. pomoc při použití WC,  

  

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  

4. pomoc při podávání jídla a pití,  

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  

  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
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1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

  

f) sociálně terapeutické činnosti:  

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

  

g) aktivizační činnosti:  

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním 

režimem činí  

  

a) 250 Kč 270 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních 

nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,  

  

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)  

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  

 

 

§ 17  

 

Chráněné bydlení  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto 

úkonů:  

  

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

1. pomoc s přípravou stravy,  

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  

  

b) poskytnutí ubytování:  

1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,  

2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  

  

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,  

2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,  

3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  

  

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  
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2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,  

4. podpora v oblasti partnerských vztahů,  

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,  

  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na 

orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,  

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

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

  

f) sociálně terapeutické činnosti:  

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

  

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  

  

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

3. pomoc při použití WC.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování chráněného bydlení činí  

  

a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a)  

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  

 

b) 250 Kč 270 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních 

nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,  

  

c) 135 Kč 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. c) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně 

času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.  

  

 

§ 18  

 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče  

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  

  

a) poskytnutí ubytování:  

1. ubytování,  

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
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b) poskytnutí stravy:  

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  

  

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

3. pomoc při použití WC,  

  

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

4. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  

  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

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

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

  

f) sociálně terapeutické činnosti:  

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

  

g) aktivizační činnosti:  

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče činí  

  

a) 250 Kč 270 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních 

nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,  

  

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)  

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  

 

*** 

 

§ 22 

 

Azylové domy 

  

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se 

aspi://module='ASPI'&link='505/2006%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='505/2006%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

  

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, 

2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, 

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu, 

  

b) poskytnutí ubytování: 

1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, 

2. umožnění celkové hygieny těla, 

3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního 

prádla, 

  

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a 

pohledávek. 

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech činí 

  

a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2 

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,  

  

b) za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b) celkem 

1. 150 Kč 170 Kč denně, nebo 

2. jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 120 Kč 140 Kč denně za dospělou osobu a 80 Kč 90 Kč 

denně za dítě, 

včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. 

  

§ 23 

 

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, 
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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. 

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty 

činí za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) 150 Kč 170 Kč denně celkem, včetně provozních 

nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. 

  

 

*** 

 

§ 29 

 

Služby následné péče 

 

 (1) Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu 

těchto úkonů: 

  

a) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé 

abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 

dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

  

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci 

ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, 

  

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

  

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby: 

1. ubytování, 

2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení, 

3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla, 

  

e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby: 

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo 

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování. 

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování následné péče činí 

  

a) 220 Kč 240 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně provozních 
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nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování, 

  

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. e) bodě 2 

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 

 

 *** 

 

§ 32 

 

Sociálně terapeutické dílny 

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických 

dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

  

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, 

  

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování, 

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby, 

  

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začleňování: 

1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku, 

  

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností: 

1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a 

dovedností, 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím. 

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických 

dílnách činí za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1 

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 

  

§ 33 

 

Terapeutické komunity 

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách 

se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

  

a) poskytnutí stravy: 

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, 
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2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, 

  

b) poskytnutí ubytování: 

1. ubytování, 

2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení, 

3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla, 

  

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, 

  

d) sociálně terapeutické činnosti: 

1. pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé 

abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 

dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

2. výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity, 

  

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v terapeutických 

komunitách činí 

  

a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2 

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy, 

 

b) 220 Kč 240 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních 

nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. 

  

*** 

 

§ 35 

 

Sociální rehabilitace 

 

 (1) Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto 

úkonů: 

  

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začleňování: 

1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, 

2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod 

kuchyně, nakupování, 

3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, 

4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, 

5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu, 
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b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové 

aktivity a doprovázení zpět, 

2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, 

3. nácvik chování v různých společenských situacích, 

4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, 

  

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

  

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 

2. informační servis a zprostředkovávání služeb, 

  

e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních 

služeb: 

1. ubytování, 

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, 

  

f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních 

služeb: 

1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní 

stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, 

2. pomoc při podávání jídla a pití, 

  

g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o 

pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

3. pomoc při použití WC. 

  

 (2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech sociálně 

rehabilitačních služeb činí 

  

a) 250 Kč 270 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. e), včetně provozních 

nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování, 

  

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. f) bodě 1 

1. 205 Kč 225 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,  

2. 95 Kč 105 Kč za oběd, 

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy, 

  

c) 135 Kč 155 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času 

nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

  

 


