Ceník podpory samostatného bydlení Šance
Ceník základních a fakultativních služeb podpory samostatného bydlení Šance vychází z ustanovení zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách a směrnice Rady Olomouckého kraje č. 2/2017 ze dne 2. 10. 2017.
Ceník platný od: 1. 7. 2020
Základní činnost
Základní sociální poradenství

Stručný popis obsahu základní činnosti
Poskytnutí informací přispívajících k řešení
nepříznivé sociální situace osob.

Výše úhrady
Zdarma

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. Pomoc s úklidem a údržbou
domácnosti a osobních věcí.

Podpora při vysávání a mytí podlah, mytí
nádobí, úklid koupelny, mytí oken, utírání
prachu, třídění a údržbě oblečení a obuvi,
při manipulaci s prádlem apod.

60 Kč/hod

2. Podpora při získávání návyků
souvisejících se zajištěním
chodu domácnosti.

Podpora při řešení oprav a údržby. Úklid
společných prostor v domě. Obsluha
domácích a el. spotřebičů. Nákup a výběr
bytových doplňků a jejich instalace. Drobné
úpravy v bytě.

60 Kč/hod

3. Pomoc při údržbě domácích
spotřebičů.

Podpora při manipulaci a čištění domácích
spotřebičů včetně zprostředkování jejich
oprav.

60 Kč/hod

4. Pomoc se zajištěním stravy.

Plánování a sepisování jídelníčků. Seznamy
nákupů. Vaření. Podpora při kontrole
trvanlivosti potravin. Ukládání a uchovávání
potravin. Podpora při postupu dle receptu.

60 Kč/hod

5. Pomoc při zajištění velkého
úklidu domácnosti, například
sezonního úklidu, úklidu po
malování.

Podpora při zajištění velkého úklidu
domácnosti, například sezonního úklidu,
úklidu po malování, stěhování nábytku apod.

6. Podpora při hospodaření
s penězi včetně pomoci
s nákupy a běžnými
pochůzkami.

Podpora při hospodaření s finanční hotovostí
Placení úhrad za služby. Bankovní operace
a úschova souvisejících dokumentů.
Pravidelné vyúčtování financí. Vedení
výdajů a příjmu financí. Plánování a
realizace spoření finančních prostředků.
Výběr zboží a nakupování.

60 Kč/hod

60 Kč/hod

Základní činnost

Stručný popis obsahu základní činnosti

Výše úhrady

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. Nácvik a upevňování
motorických, psychických
a sociálních schopností
a dovedností.

Opakování a rozšiřování stávajících znalostí
a dovedností. Komunikační dovednosti.
Společenské a sociální dovednosti.
Rukodělné činnosti. Počítačové dovednosti.
Přírodní vědy. Zdraví a životní styl člověka.
Osvěta v oblasti sexuality. Občan, právo,
společnost.

60 Kč/hod

2. Pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu s rodinou
a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících
sociální začleňování osob

Udržování kontaktů s rodinou a přáteli.
Vyhledávání a organizace osobní asistence.
Zprostředkování zájmových aktivit.
Zprostředkování účasti na kulturních,
společenských a sportovních akcích.

60 Kč/hod

3. Podpora v oblasti partnerských Navazování a udržování partnerského
vztahů.
vztahu, řešení problémů společného soužití,
intervence v oblasti sexuality apod.

60 Kč/hod

4. Podpora při získávání návyků
souvisejících se zařazením
do pracovního procesu.

Podpora při hledání zaměstnání, komunikace
se zaměstnavatelem. Podpora při získávání
pracovních dovedností a návyků
souvisejících se zaměstnáním. Podpora
při vyřizování záležitostí spojených
s pracovním procesem.

60 Kč/hod

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení do zaměstnání,
k lékaři, na zájmové aktivity,
na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět

Doprovod klienta (k lékaři či
do zdravotnického zařízení, doprovod
na zájmové aktivity, doprovod
do zaměstnání, doprovod na úřady, veřejné
instituce apod.).

2. Podpora při získávání návyků
souvisejících se zařazením
do běžného společenského
prostředí včetně využívání
běžně dostupných služeb
a informačních zdrojů

Využívání běžně dostupných služeb
a informačních zdrojů. Používání telefonu.
Zprostředkování objednání a návštěvy
služeb.

60 Kč/hod

60 Kč/hod

d) sociálně terapeutické činnosti
1. Socioterapeutické činnosti,
jejichž poskytování vede
k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních
schopností a dovedností
podporující začleňování osob.

Podpora při organizaci běžných denních
činností a aktivit. Vyhledávání a orientace
v osobních dokumentech. Aktivizační
činnosti. Pohybové aktivity.

60 Kč/hod

Základní činnost

Stručný popis obsahu základní činnosti

Výše úhrady

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
1. Pomoc při komunikaci
vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů.

Prosazování vlastních zájmů a potřeb.

60 Kč/hod

Podávání a vyřizování stížností.
Podpora při sestavení a hodnocení Projektu
osobního rozvoje klienta. Práva a povinnosti
klienta v Klíči. Vnitřní pravidla služby.

Zdarma

2. Pomoc při vyřizování běžných Vyplňování přihlášek, žádostí, dokladů, atd.
záležitostí.
Vyřizování záležitostí na úřadech,
poště.Vyhledávání dopravních spojení.
Výběr financí z bankomatů nebo na poště.
Podpora při vysvětlování různých poštovních
zásilek a nabídek. Korespondence.Podpora
při užívání a zajištění léků a léčebných
prostředků, plánování návštěv lékaře,
podpora při dodržování léčebného režimu při
dočasné změně zdravotního stavu a při řešení
zdravotních potíží.

60 Kč/hod

Fakultativní činnosti při poskytování služby podpora samostatného bydlení Šance
Popis činnosti
Přeprava služebním motorovým
vozidlem aj. dle aktuální nabídky
jsou poskytovány v rozsahu
sjednaném v „Projektu osobního
rozvoje klienta“ za smluvní ceny
vycházející z nákladů na jejich
realizaci.
Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu.

Údržba nábytku a
elektrospotřebičů, které jsou
majetkem Klíče – CSS, p.o.

Úhrada
VW Transporter

10 Kč/km

VW Crafter

14 Kč/km

ŠKODA Octavia Combi
Hodinová sazba řidiče

168 Kč/hod

Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc
při základní péči o vlasy a nehty, holení.

222 Kč/hod

Hodinová sazba údržbáře

168 Kč/min

VW Transporter

10 Kč/km

VW Crafter

14 Kč/km

ŠKODA Octavia Combi
Saunování

8 Kč/km

Využití sauny

8 Kč/km
69 Kč/1 úkon (20 minut)

Výše úhrady za poskytnuté činnosti dle bodů a) až e) je násobkem jednotkové ceny a skutečně spotřebovaného
času v účtovaném měsíci. Pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Výše úhrady za fakultativní činnost „Přeprava služebním motorovým vozidlem“ je násobkem jednotkové ceny
a skutečně ujetých km v účtovaném měsíci. Hodinová sazba řidiče bude účtována v případě, kdy vozidlo bude
řídit zaměstnanec provozního úseku.
Výpočet úhrady za fakultativní činnost „Saunování“ je dán počtem úkonů v účtovaném měsíci.
Pokud bude fakultativní činnost poskytnuta současně více klientům, cena se bude dělit rovnoměrně mezi všechny
klienty, kterým byla činnost poskytnuta.

