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Ceník služeb
(1) Uživatel služeb hradí úhradu za ubytování, stravu a péči ve výši:
a) úhrada za ubytování
dle velikosti bytu (pro jednotlivce):
byt do 20 m2 …….………………………………………………….. 4.090,-Kč/měsíc
byt 20 m2 – 25 m2 ………………………………………………… 4.460,-Kč/měsíc
byt 25 m2 – 30 m2 ………………………………………………… 4.830,-Kč/měsíc
byt nad 30 m2 …...…………………………………………………. 5.230,-Kč/měsíc
zvýšení nákladů za ubytování pro manželské páry ……… 1.290,-Kč/měsíc
bytový fond……………………………………………………………… 100,- Kč/měsíc

b) úhrada za stravu
oběd …………...…………………………………………………….

68,- Kč/den

c) úhrada za péči …………………………… dle skutečně spotřebovaného času,
d) úhrada za péči, pokud uživatel není příjemcem příspěvku na péči - dle
skutečně spotřebovaného času, maximálně však ve výši 880,- Kč/ měsíc
Popis úkonů péče

Cena úhrady
(dle vyhlášky
č. 505/2006 Sb.)

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti

130,- Kč/hod.

2. Pomoc při údržbě domácích spotřebičů

130,- Kč/hod.

3. Podpora při hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a
běžnými pochůzkami (spravování financí, pochůzky po
nákupech)

130,--Kč/hod.

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

130,-Kč/hod.
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2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130,-Kč/hod.

3. Pomoc při použití WC

130,-Kč/hod.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním prostředím

130,-Kč/hod.

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

130,-Kč/hod.

3. Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

130,-Kč/hod.

4. Podpora v oblasti partnerských vztahů

130,-Kč/hod.

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

130,-Kč/hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

130,-Kč/hod.

2. Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a
informačních zdrojů (pomoc s internetem, zjišťování informací).

130,-Kč/hod.

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

130,-Kč/hod.

Sociálně terapeutické činnosti
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při

130,- Kč/hod.
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obstarávání osobních záležitostí
1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů ( komunikace s dalšími možnými
zainteresovanými osobami, Občanskou poradnou atd. )

130,-Kč/hod.

2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí ( osobních – např.
kontrola užívání léků, pomoc při doplňování léků).

130,-Kč/hod.

Úkony péče jsou účtovány po pětiminutách podle skutečně spotřebovaného času.
Uživatel služby dostává vyúčtování na začátku měsíce následujícího po měsíci, za
který je vyúčtování sestavováno (nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce).
Dále obyvatel Domu hradí úhradu za využívání těchto fakultativních
služeb:
e)
f)
g)
h)
i)

doprava služebním vozidlem …....……………………………………
13 Kč/1 km
telefonní hovory: …………………………………………………………………6 Kč/1 min
připojení k internetu v bytě ……………………………………………….. 0 Kč
přítomnost vodícího psa v bytě ………………………………………
0 Kč
využívání kompenzačních pomůcek ………………………………..
0 Kč
Další služby:

j) Užívání návštěvní místnosti a režie přenocování v bytu uživatele … 100 Kč/
osoba/ noc
(2) Částka úhrady za ubytování je vybírána i za dny nepřítomnosti obyvatele
v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Výše
plateb za stravu a fakultativní služby je odvislá od využívání a spotřeby daných
služeb.
(3) Ceník ruší předchozí vydané ceníky o úhradě za poskytované služby.
(4) Platnost Ceníku služeb: 1.11.2018

…………………………………….
vedoucí DCM

Tento dokument je majetkem Charity Opava
Vydání neoprávněným osobám jen s povolením vrcholového vedení.
Strana 3

