Ceník chráněného bydlení Domov
Ceník základních a fakultativních služeb chráněného bydlení Domov 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

Výše úhrady

Poskytnutí informací přispívajících k řešení
nepříznivé sociální situace osob.

Zdarma

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.

Podpora a pomoc při samostatné přípravě
stravy tří hlavních jídel klientem (snídaně,
oběd, večeře).

15 Kč/úkon

Zajištění 3 hlavních jídel od externího
dodavatele.

Z toho
Cena
celkem
Kč

Suroviny
Kč

Režie
Kč

Snídaně

30

15

15

Oběd

75

40

35

Večeře

65

32

33

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.

Ubytování v jednolůžkové nebo
dvoulůžkové bytové jednotce (pokoj
s kuchyňskou linkou, předsíní a sociálním
zařízením).
Činnost je poskytována v případě, kdy
klient není schopen si tyto činnosti zajistit
s podporou zaměstnance.

Jednolůžková bytová
jednotka 200 Kč/den.
Dvoulůžková bytová
jednotka 180 Kč/den.
Zahrnuto v ceně
ubytování.

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. Pomoc při běžném úklidu
a údržbě domácnosti.

Podpora při vysávání a mytí podlah, mytí
nádobí, úklidu koupelny, mytí oken, utírání
prachu, třídění a údržbě oblečení a obuvi,
praní, při práci kolem domu apod.

40 Kč/hod

Základní činnost

Stručný popis obsahu základní činnosti

Výše úhrady

2. Pomoc při údržbě domácích
spotřebičů.

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

40 Kč/hod

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

Podpora při hospodaření s finanční
hotovostí, spoření, podpora při výběru zboží
a nakupování, podpora při skladování
a kontrole trvanlivosti potravin, podpora
při bankovních operacích a úschově
souvisejících dokumentů.

40 Kč/hod

d) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní
hygieny.

Nácvik podpory a pomoc při dodržování
pravidelných hygienických návyků,
při výměně inkontinentních pomůcek
a hygienických potřeb.

40 Kč/hod

2. Pomoc při základní péči
o vlasy a nehty.

Podpora při mytí vlasů, foukání, česání.
Podporu při stříhání nehtů.

40 Kč/hod

3. Pomoc při použití WC.

Pomoc a podpora při použití WC (doprovod
na WC).

40 Kč/hod

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. Pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním
prostředím.

Podpora při prohlubování a upevňování
kontaktů v rámci soužití v komunitě.

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

Podpora při získávání pracovních návyků
pro uplatnění na trhu práce (zahradnické,
chovatelské, kuchařské dovednosti a
úklidové práce), činnosti v dílnách (práce
s textilem, keramickou hlínou, dřevem,
přírodninami, výroba šperků, svíček),
sportovně-relaxační a zájmové aktivity.

70 Kč/hod

3. Zajištění podmínek
pro přiměřené vzdělávání.

Zdraví a životní styl člověka, opakování a
rozšiřování stávajících znalostí a dovedností
(čtení, psaní, počítání aj.), pracovní
uplatnění a návyky, finanční gramotnost,
pravidla mezilidské komunikace, občan a
společnost, počítačové dovednosti, asistivní
technologie, osvěta v oblasti sexuality, cizí
jazyky, úřady a instituce, sociální
zabezpečení, zákony, lidská práva, práva a
povinnosti občana.

70 Kč/hod

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

40 Kč/hod

40 Kč/hod

Základní činnost

Stručný popis obsahu základní činnosti

Výše úhrady

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

Podpora při hledání zaměstnání, komunikace
se zaměstnavatelem, vyřizování záležitostí
spojených s pracovním procesem.

40 Kč/hod

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení do zaměstnání,
k lékaři, na zájmové aktivity,
veřejné instituce a služby
a doprovod zpět.

Informování a podpora při účasti
na kulturních, sportovních, společenských
a vzdělávacích akcích, podpora při orientaci
v neznámém prostředí.

40 Kč/hod

2. Podporu a pomoc při
využívání běžně dostupných
služeb a informačních zdrojů.

Podpora při používání počítače, internetu,
telefonu, získávání informací z denního
tisku, časopisů, televize, rozhlasu,
informačních a propagačních materiálů,
při využívání běžně dostupných služeb apod.

40 Kč/hod

3. Pomoc při obnovení nebo
Podpora při zprostředkování kontaktů
upevňování kontaktů
s rodinou a přáteli, podporu při vyhledání
a podpora a pomoc při dalších a organizaci osobní asistence.
aktivitách podporujících
sociální začleňování osob.

40 Kč/hod

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

Divadelní skupina Divadlo My. Taneční
skupina Domino, hudební aktivity, florbal,
společenské, aktivizační a tvůrčí aktivity.

70 Kč/hod

h) 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,
sebehodnocení, výběr jídla z jídelníčku,
podpora při zařizování bytu (stěhování),
zprostředkování komunikace, řešení situací
spojených s chodem Domova a služby.

40 Kč/hod

Podávání a vyřizování stížností. Podpora
při sestavení a hodnocení Projektu osobního
rozvoje klienta a analýzy rizikových situací.
Práva a povinnosti klienta v Klíči, vnitřní
pravidla služby.

Zdarma

2. Pomoc při vyřizování běžných Podpora při vyřizování záležitostí
záležitostí.
na úřadech, na poště, při užívání léků
naordinovaných lékařem a zajištění
potřebných léčiv, při dodržování léčebného
režimu při dočasné změně zdravotního
stavu, při řešení zdravotních potíží, při
chystání osobních věcí dle aktuální potřeby
klienta, slovní podpora při úpravě zevnějšku.

40 Kč/hod

Fakultativní činnosti při poskytování služby chráněné bydlení Domov
Popis činnosti

Úhrada

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.

VW Transporter

10 Kč/km

VW Crafter

14 Kč/km

Saunování

Využití sauny

ŠKODA Octavia Combi
Hodinová sazba řidiče

8 Kč/km
168 Kč/hod
69 Kč/1 úkon (20 minut)

Výše úhrady za poskytnutou činnost dle bodu a) 1. v kalendářním měsíci je stanovena jako násobek jednotkové
ceny a počtu provedení skutečně poskytnutého úkonu v účtovaném měsíci. Výše úhrady za poskytnutou činnost
dle bodu a) 2. v kalendářním měsíci je stanovena jako násobek jednotkové ceny a počtu klientem odebraných
jídel v účtovaném měsíci. V případě řádného odhlášení stravy v souladu s ustanoveními Pravidel poskytování
služby chráněné bydlení Domov klientovi není účtována surovinová hodnota neodebrané stravy. Souhrnná částka
za body a) 1. a 2. nesmí za kalendářní den překročit 170,- Kč.
Výše úhrady za poskytnutou činnost dle bodu b) 1. je stanovena jako násobek ceny a počtu kalendářních dní
v účtovaném měsíci.
Výše úhrady za poskytnuté činnosti dle bodů c) až h) 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.

