Nabídka poskytovaných služeb v chráněném bydlení od 1. 1. 2020
Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí sociální služby
Základní činnosti

Stručný popis obsahu základní činnnosti

Výše úhrady

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
pomoc s přípravou snídaně
1. Pomoc s přípravou stravy
pomoc s přípravou svačiny
pomoc s přípravou oběda
pomoc s přípravou večeře

20,- Kč/ úkon
10,- Kč / úkon
50,- Kč/úkon
20,- Kč / úkon
cena
celkem
Kč

2. Zajištění celodenní stravy odpovídající
věku, zásadám racionální výživy a zajištění 3 hlavních jídel z centrální kuchyně, strava
potřebám dietního stravování minimálně v racionální, strava žlučníková, strava diabetická
rozsahu 3 hlavních jídel

snídaně
oběd
večeře

46,- Kč
66,- Kč
56,- Kč

z toho
suroviny
Kč
31,- Kč
37,- Kč
35,- Kč

režie Kč
15,- Kč
29,- Kč
21,- Kč

b) Poskytnutí ubytování:
ubytování v obytné jednotce s lodžií, s kuchyňskou linkou a
1. Ubytování, které má znaky bydlení v samostatným sociálním zařízením. Obytná jednotka s
domácnosti
číslem 305 s možností využití klimatizace + 10,-Kč/den.
Denní kontakt s uživatelem

2. V případě potřeby praní a drobné opravy
činnost je poskytována v případě, kdy si uživatel není sám
ložního nebo osobního prádla a ošacení,
schopen tyto činnosti zajistit s podporou zaměstnance
žehlení

jednolůžková jednotka 200,- Kč/ den
dvoulůžková jednotka 150,- Kč/ den

zahrnuto v ceně ubytování

c) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. Pomoc pří běžném úklidu a údržbě podpora při: vysávání a mytí podlah, mytí nádobí, úklidu
domácnosti
koupelny, mytí oken, utírání prachu, manipulaci s prádlem

120,- Kč/ hod

2. Pomoc při údržbě domácích spotřebičů

120,- Kč/ hod

podpora při manipulaci a čištění domácích spotřebičů

podpora při hospodaření s finanční hotovostí, podpora při
3. Podpora v hospodaření s penězi včetně výběru zboží a nakupování (do 5 kg váhy nákupu, provádí
pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
se pěšky - nejbližší obchod,vyzvednutí receptů,lékárna,
pošta)

120,- Kč/ hod

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. Pomoc při obnovení nebo upevnění
podpora při prohlubování
kontaktu
s
přirozeným
sociálním
Klub dobré pohody
prostředím

a

upevňování

kontaktů:

2. Nácvik a upevňování motorických, nácvik, podpora a pomoc v těchto oblastech:
psychických a sociálních schopností
šití, Klub vaření, Čtenářský klub, Kondiční cvičení
3. Zajištění
vzdělávání

podmínek

pro

přiměřené

Klub

nácvik, podpora a pomoc při opakování a rozšiřování
stávajících znalostí a dovedností:
Cestopisný klub

120,- Kč/ hod jednotlivec
5,- Kč/ hod skupina
120,- Kč/ hod jednotlivec
5,- Kč/ hod skupina
120,- Kč/ hod jednotlivec
5,- Kč/ hod skupina

podpora společného soužití - navazování a udržování
partnerského vztahu, řešení problémů společného soužití

120,- Kč/hod

5.
Podpora při
získávání
návyků
podpora při vyřizování záležitostí spojených s pracovním
souvisejících se zařazením do pracovního
procesem
procesu

120,- Kč/ hod

4. Podpora v oblasti partnerských vztahů

Základní činnosti

Stručný popis obsahu základní činnnosti

Výše úhrady

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. Doprovázení do školy, školského
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
aktivity,na orgány veřejné moci a instituce podpora při orientaci v neznámém prostředí
poskytující veřejné služby a doprovázení
zpět

120,- Kč/ hod

podpora při používání počítače, internetu, mobilního
2. Podpora a pomoc při využívání běžně telefonu a pevné linky, získávání informací z denního tisku,
dostupných služeb a informačních zdrojů
časopisů, televize, rozhlasu, informačních a propagačních
materiálů apod.

120,- Kč/ hod

3. Pomoc při obnovení nebo upevnění
podpora při zprostředkování kontaktů s rodinou a přáteli kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při
možnost využití klubovny ( úhrada za úklid a za ostatní
dalších aktivitách, podporujících sociální
služby jsou hrazeny zvlášť)
začleňování osob

100,- Kč/ hod

f) Sociálně terapeutické činnosti:
Socioterapeutické
činnosti,
jejichž
poskytování vede k rozvoji nebo udržení Klub zdravého životního stylu,
osobních a sociálních schopností a Klub ručních prací a základů keramiky
dovedností podporující soc. začl. osob

120,- Kč/ hod jednotlivec
5,- Kč/ hod skupina

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. Pomoc při komunikaci vedoucí
uplatňování práv a oprávněných zájmů

2. Pomoc
záležitostí

při

vyřizování

k

běžných

pomoc při prosazování osobních zájmů a potřeb

120,- Kč/ hod

podpora při vyřizování záležitostí na úřadech, na poště.
Podpora při chystání osobních věcí dle aktuální potřeby
klienta.

120,- Kč/hod

h) Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
podpora a pomoc při dodržování pravidelných hygienických
návyků, pomoc při výměně inkontinentních pomůcek a
hygienických potřeb, pomoc se sprchováním

120,- Kč/ hod

2. Pomoc při základní péči o vlasy a podpora při mytí vlasů, foukání, česání, podpora při
nehty
stříhání nehtů

120,- Kč/ hod

3. Pomoc při použití WC

120,- Kč/ hod

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc a podpora při použití WC

Fakultativní činnosti
Výše úhrady

Popis činnosti

1. přeprava vozidlem organizace 1 osoba

přeprava vozidlem organizace je provozována v prac. dny
a je určena pouze pro uživatele služby a jejich příp.
doprovod zaměstnancem

2.Donos oběda z výdejny do bytové
jednotky

donos oběda z výdejny do bytové jednotky

3. Návštěva během dne

dohled nad užitím léků, podpora při řešení zdravotních
potíží

4. Velký nákup
5 Kopírování textu formát A4
PhDr. Karla Boháčková
ředitelka

velký nákup - sl. vozidlem
nákup nad 5 kg do nejbližšího obchodu
podpora při kopírování dokumentů

17,- Kč/km

10,- Kč /úkon
3,- Kč/1min
99,- Kč/30 min
3,- Kč /1 strana

