
Přehled aktivit a služeb CDS

Ceník 
Aktivita Popis Čas Cena

Canisterapie
(jednotlivci/ dvojice 
klientů)

• terapie prostřednictvím kontaktu se 
speciálně vycvičeným psem

• účast rodičů dle domluvy s terapeutem

• pro klienty od 5 let

úterý
14.00–16:30
 

50,- Kč / návštěva
(30 minut)

Sportovní klub 
(skupinová aktivita)

• sportovní hry, nácvik dovedností atd.

• probíhá paralelně ve dvou skupinách 
rozdělených dle věku klientů

• pro klienty od cca 8 let, bez rodičů

středa
13:30–17:00

50,- Kč / 30 minut
Doba pobytu na 
individuální aktivitě 
v průběhu klubu se 
odečítá.

Hudebně-
pohybový klub
(skupinová aktivita)

• aktivní provozování hudby, tanec, 
rozvoj jemné i hrubé motoriky, 
rytmického cítění, komunikace,…

• pro klienty od cca 8 let 

čtvrtek
13:30–17:00

50,- Kč / 30 minut
Doba pobytu na 
individuální aktivitě 
v průběhu klubu se 
odečítá.

Klub pro rozvoj 
praktických 
dovedností
(skupinová aktivita)

• nácvik dovedností, jemné motoriky, 
sociálních dovedností, komunikace, atd.

• probíhá paralelně ve dvou skupinách 
rozdělených dle věku klientů

• pro klienty od cca 5 let, bez rodičů

pondělí,
13:30–17:00

50,- Kč / 30 minut
Doba pobytu na 
individuální aktivitě 
v průběhu klubu se 
odečítá.

Keramická dílna
(skupinová aktivita)

• tvoření z keramické hlíny 

• pro klienty od 5 let
čtvrtek 14:00–15:00 
nebo 15:00–16:00

100,- Kč / 60 minut

Kulturně-
společenské 
odpoledne 
(skupinová aktivita)

• návštěva kulturních akcí, muzeí, výstav 
apod.

• získání sociálních a komunikačních 
dovedností v běžných životních 
situacích (nákup, chování v MHD, 
pohyb po veřejných komunikacích) 

• praktický nácvik sociálně přijatelného 
chování na veřejnosti 

• probíhá paralelně ve dvou skupinách 
rozdělených podle věku klientů a jejich 
časových možností

• pro klienty od cca 10 let

úterý
dvě skupiny:
14:00 – cca 18:00 
(dle typu akce)

nebo
14:30 – cca 19:00 
(dle typu akce)

100,- Kč / 60 minut
nebo 50,- Kč / 60 min.
v případě, že doba 
využívání služby v 
daný den přesáhne 
4 hodiny
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Logopedie 
a nácvik 
komunikace
(individuální aktivita)

• nácvik komunikačních dovedností

• pro klienty od 5 let 

• účast nebo spolupráce rodičů nutná 

Upozornění: V současnosti Vám 
bohužel tuto aktivitu nemůžeme 
z provozních důvodů a naplněné 
kapacity poskytnout.

pátek 
(jednou za čtrnáct 
dní) dle individuální 
dohody

50,- Kč / návštěva
(cca 30 min.)

Muzikoterapie
(individuální aktivita)

• formou hry na jednoduché rytmické 
a melodické nástroje, tancem a zpěvem
se nenásilně rozvíjejí motorické, 
komunikační aj. dovednosti

• pro klienty od 5 let, účast rodičů dle 
domluvy s terapeutem

termíny podle 
individuální dohody, 
zpravidla 1x týdně

 

50,- Kč / návštěva
(30 min.)

Plavání
(skupinová aktivita)

• adaptace na vodní prostředí, výuka 
základů plavání, rozvoj motoriky 
a volních vlastností,

• pro klienty od 5 let

čtvrtek
15:00–16:00
Místo: Aquacentrum 
Šutka, Praha 8 

100,- Kč / lekce
(60 min.)

Job klub 
(skupinová aktivita)

• seznámení s možnostmi uplatnění na 
trhu práce

• představení dalšího vzdělávání 
v přípravě na povolání

• poznání hodnoty peněz

• vyzkoušení pracovních činností 
a postupné získávání praktických 
dovedností, které by jednotlivé profese 
obnášely

• návštěvy škol a učilišť, které na vybrané
profese studenty se spec. potřebami 
připravují

• návštěvy pracovišť

• pro klienty od cca 14 let

pátek 
1x za měsíc
8:00–13:30

(v případě, že aktivita 
probíhá formou prak-
tických nácviků na jed-
notlivých  pracoviš-
tích a v odborných 
učilištích, se po domlu-
vě koná i v jiných ter-
mínech)

100,- Kč / 60 min.
případně 50,- Kč / 60 
minut při využití 
služby nad 4 hodiny 
v jeden den

Individuální práce 
s klientem
(individuální aktivita)

• individuální nácvik a upevňování 
motorických, psychických, sociálních 
nebo sebeobslužných dovedností (např.
nácvik samostatného oblékání, přípravy
jednoduchých pokrmů, ovládání 
počítače či iPadu, telefonování, 
samostatného cestování MHD, 
nakupování, cvičení zaměřená na 
správné držení těla, aj. dle potřeb 
klienta apod.)

• pro klienty od 5 let

termíny podle 
individuální dohody

50,- Kč / 30 min.
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Setkání pro dívky
(skupinová aktivita)

• seznámení s dívčími tématy

• získání potřebných informací, k nimž 
mají některé klientky omezený přístup

• podpora klientek v sebepoznání 
a sebeurčení

• pro klientky od cca 9 let

středa 
1x za 14 dní
15:30–17:00

50,- Kč / 30 minut

Pánská dílna
(skupinová aktivita)

• získání základních dovedností 
potřebných pro běžnou technickou 
údržbu domácnosti

• praktické seznámení s běžným 
kutilským nářadím a jeho správným a 
bezpečným používáním

• zapojení do drobných oprav

• podpora samostatnosti

• zvýšení sebevědomí díky novým 
dovednostem

• pro klienty od cca 14 let

středa 
15:30 – 17:00

50,- Kč / 30 minut
Doba pobytu na 
individuální aktivitě 
v průběhu klubu se 
odečítá.

Sobotní klub
(skupinová aktivita)

• program je spoluutvářen přáními, 
potřebami a možnostmi klientů

• sportovní a pohybové aktivity

• rozvoj sociálních a komunikačních 
dovedností v kolektivu

• nácvik vaření a přípravy pokrmů

• krátké výlety nebo procházky po okolí

sobota 
1x za měsíc

50,- Kč / 60 min. 
při využití služby 
nad 4 hodiny 
v jeden den

Speciální 
prázdninový 
program 
(skupinová aktivita)

• zprostředkování kontaktu se 
společenským a kulturním prostředím, 
výlety apod.

• rozvoj praktických, sociálních 
a komunikačních dovedností v kolektivu
- program je spoluutvářen přáními, 
potřebami a možnostmi klientů

• může probíhat i na Chatě Lužanka

v předem 
domluvených 
termínech v období 
školních prázdnin 
a víkendů

50,- Kč/ 60 min. 
 při využití služby 
nad 4 hodiny 
v jeden den

 

Další služby poskytované CDS
 

Činnost Popis Výše úhrady 

Základní sociální
poradenství

Pomoc při zorientování se v nastalé 
situaci,  poskytnutí informací vedoucích ke 
zlepšení nepříznivé soc. situace, podpora při 
výběru sociálních služeb.

zdarma
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Pomoc při osobní 
hygieně
nebo poskytnutí 
podmínek pro os. 
hygienu

Mytí, koupání (pokud osoba nemá podmínky pro 
osobní hygienu v domácím prostředí), pomoc při 
použití WC (mimo aktivity CDS).

100,- Kč / hod.

Pomoc a podpora při 
podávání jídla

Pomoc při konzumaci jídla a pití (mimo aktivity 
CDS).

100,- Kč / hod.

Zajištění stravy Pořízení jídla pro klienta.
dle pořizovací ceny 
(bez příplatku)

Zprostředkování 
kontaktu se 
společenským 
prostředím
 

Jednorázové společné akce pořádané pro 
klienty a jejich rodinné příslušníky s cílem 
umožnit jim účast na různých společenských 
aktivitách.

zdarma nebo variabilní 
– dle typu a finanční 
náročnosti akce

Pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných 
zájmů a obstarávání 
osobních záležitostí

Pomoc při jednání na úřadech vedoucích 
k uplatňování práv a zájmů klientů, pomoc při 
vyplňování žádostí apod.

zdarma

Vzdělávací akce
Přednášky, školení apod. pro rodinné příslušníky 
dětí s handicapem.

zdarma nebo variabilní 
– dle typu akce

 

Platby za služby
Klient hradí platbu za aktivity po 2 měsících zpětně za služby, které využil, částku, jež v účtovaném 
období odpovídá skutečně čerpanému času poskytnutých služeb, jejichž využití je zaznamenáno 
v evidenčním systému.

V případě individuálních aktivit hradí klient storno poplatek za všechny služby, kterých se měl dle 
individuálního plánu (a zde dojednaného rozsahu poskytování služby) zúčastnit, a to v plné výší, ale 
pouze do maximální hodnoty 100,- Kč denně. Storno poplatek se neúčtuje v případě předem 
omluvené nepřítomnosti (trvající 2 týdny a více) ze závažných důvodů (např. z rodinných, pobytu ve 
zdravotnickém nebo lázeňském zařízení, onemocnění). 

Klient hradí pouze adekvátní částku vzhledem ke skutečně čerpanému času služby s přesností na 
minuty. 

Uhradit služby je nutné do 20. dne dalšího měsíce. Platit je možné nejlépe převodem na účet: 
Raiffeisenbank 113527036/5500 (do zprávy pro příjemce napište služby CDS, jméno dítěte a 
období, za které platíte). Platit můžete i v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři CDS Motýlku.

Neuhrazení platby po opakovaných výzvách je důvodem k ukončení služby.  

Platnost od: 1. září 2021                                                                      PhDr. Hana Urbanová
                                                                                                 ředitelka KC Motýlek
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