
Co se nevešlo 

 
Duben 2011 
 

Velikonoční bohoslužby – Římskokatolická církev 
 
17. dubna - Květná neděle  
v 9:30 hodin pašije ve farním kostele 
 
23. dubna - Veliká Noc  
ve 20 hodin ve farním kostele na náměstí 
 
24. dubna – Neděle 
 v 9:30 hodin zazní Mozartova Korunovační mše 
v podání Vox Angelorum opět ve farním kostele. 
                                                          Václav Dolák                                                                    
(Dodáno po termínu, kdy bylo možno zařadit.) 
 

 

Středisko sociálních služeb Salvia, Wolkerova 

alej 18/92, Svitavy Vám nabízí tyto služby: 

Osobní asistence je terénní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném 
sociálním prostředí osob a činnostech, které osoba potřebuje. 

Posláním služby je pomáhat osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám chronicky 
nemocným, aby mohli zůstat v domácím prostředí, měli stejné možnosti, stejné zázemí a 
obdobný přístup ke vzdělání jako jejich zdraví vrstevníci a vést je k samostatnosti 

Pro dospělé osoby se zdravotním postižením 

Pracovní dny:                                                                                   soboty, neděle, svátky: 

Služba poskytovaná od 6:00 do 18:00 hod.     

1 až 2 hod. denně:      80 Kč/hod.                                          1 až 2 hodiny denně:  90 Kč/hod. 

3 až 4 hodiny denně:  60 Kč/hod.                                          3 až 4 hodiny denně:  70 Kč/hod.      

5 a více hodin denně: 45 Kč/hod.                                          5 a více hodin denně:  55 Kč/hod. 

Služba poskytovaná od 18:00 do 6:00 hod.  

1 až 2 hodiny denně:  90 Kč/hod.                                          1 až 2 hodiny denně: 100 Kč/hod.  

3 až 4 hodiny denně:  70 Kč/hod.                                          3 až 4 hodiny denně:   80 Kč/hod. 

5 a více hodin:            55 Kč/hod.                                         5 a více hodin denně:   65 Kč/hod. 



 

Pro děti se zdravotním postižením 

Pracovní dny:                                                                                   soboty, neděle, svátky:                        

Služba poskytovaná od 6:00 do 18:00 hod.   

1 až 2 hod. denně:     75 Kč/hod.                                            1 až 2 hodiny denně:  85 Kč/hod. 

3 až 4 hod. denně:     50 Kč/hod.                                            3 až 4 hodiny denně:  60 Kč/hod.      

5 a více hod. denně:  35 Kč/hod.                                            5 a více hodin denně: 45 Kč/hod. 

Služba poskytovaná od 18:00 do 6:00 hod.  

1 až 2 hodiny denně:  85 Kč/hod.                                           1 až 2 hodiny denně:  95 Kč/hod.  

3 až 4 hodiny denně: 60 Kč/hod.                                            3 až 4 hodiny denně:  70 Kč/hod. 

5 a více hodin 45,-Kč/hod.                                                     5 a více hodin denně:  55 Kč/hod. 

Upozornění: V případě, že si uživatel objedná službu např. 3 x denně po jedné hodině (1 
hod. ráno, 1 hod. v poledne a 1 hod. večer) bude mu každá hodina účtována samostatně. 

Službu si můžete objednat na telefonu:  461 542 589 , 461 542 587, e-mail: salvia@salvia.cz . 

Respitní péče v domácím prostředí je terénní služba poskytována osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.  

Poslání služby je pomoc střediska sociálních služeb Salvia pečující rodině, při péči o jejich 
rodinného příslušníka se zdravotním postižením, s chronickým onemocněním nebo seniora v 
domácím prostředí. 

Pracovní dny                                                                                 soboty, neděle, svátky: 

Služba poskytovaná od 6:00 do 18:00 hod.     

1 až 2 hod. denně:      80 Kč/hod.                                       1 až 2 hodiny denně:  90 Kč/hod. 

3 a více hod. denně:   70 Kč/hod.                                       3 a více hodin denně:  80 Kč/hod.      

Služba poskytovaná od 18:00 do 6:00 hod.  

1 až 2 hodiny denně:  90 Kč/hod.                                       1 až 2 hodiny denně: 100 Kč/hod.  

3 a více hod. denně:   80 Kč/hod.                                       3 a více hodin denně:  90 Kč/hod. 

Upozornění: V případě, že si uživatel objedná službu např. 3 x denně po jedné hodině 
(viz. výše) bude mu každá hodina účtována samostatně. 

Službu si můžete objednat na telefonu: 461 542 589 , 461 542 587, e-mail: salvia@salvia.cz . 

Ceny se mohou se průběžně měnit.                                                       Ludmila Benešová 

                                                                            vedoucí střediska sociálních služeb Salvia 


