Ceník služeb
C h r án ěn é a p o dp o rov an é b ydle n í p ro d uš ev ně n em o cn é
Verze:
C-06/441-03
06

Evidenční č.:
Vydáno dne: 25.2.2016

Příl. č. 1

Účinnost od: 1.3.2016

Počet stran: 2

Ceník poskytovaných služeb chráněného bydlení
pro duševně nemocné Charity Opava

Ubytování:
Byt č. 2 (ul. Kylešovská)

1 osoba
2 osoby (celkem)
3 osoby (celkem)
Osoba bydlící v místnosti č.1 a 2
Osoba bydlící v místnosti č.3

6
7
7
2
2

Byt č.1 (ul.Komenského)
Byt č.2 (ul.Komenského)
Byt č.4 (ul. Komenského)

2 800 Kč/osoba/měsíc
2 800 Kč/osoba/měsíc
4 300 Kč/osoba/měsíc
4 500 Kč/měsíc
2 250 Kč/osoba/měsíc
2 100 Kč/osoba/měsíc
2 400 Kč/osoba/měsíc

Byt č.3,5 (ul.Komenského)

4 500 Kč/osoba/měsíc
4 700 Kč/měsíc
2 350 Kč/osoba/měsíc
2 200 Kč/osoba/měsíc
2 500 Kč/osoba/měsíc

1 osoba
2 osoby (celkem)
Tzn.při rovnoměrném společném užívání bytu (ideální polovina bytu)
při nerovnoměrném užívání bytu: osoba bydlící v kuchyni
osoba bydlící v pokoji
1 osoba
2 osoby (celkem)
Tzn.při rovnoměrném společném užívání bytu (ideální polovina bytu)
při nerovnoměrném užívání bytu: osoba bydlící v kuchyni
osoba bydlící v pokoji

Stravování (dovoz domů)

800
000
200
500
200

Kč/osoba/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/osoba/měsíc
Kč/osoba/měsíc

dle aktuálního Ceníku pečovatelské služby CHO

Úkony péče:
Popis úkonů péče

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
2. Pomoc při údržbě domácích spotřebičů
3. Podpora při hospodaření s penězi včetně pomoci
s nákupy,(sepsání dohody o SOF, pochůzky po
nákupech )
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1.pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s přirozeným soc. prostředím
2.nácvik a upevňování schopností a dovedností
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
4.podpora v oblasti partnerských vztahů

Maximální
cena úhrady
dle vyhlášky
č. 505/2006 Sb.

Cena
stanovená
poskytovatelem

130,- Kč/hod.
130,- Kč/hod.
130,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.
120,-Kč/hod.
40,-Kč/hod.

130,-Kč/hod.

0,-Kč/hod

130,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.

0,-Kč/hod
0,-Kč/hod
0,-Kč/hod
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5. podpora při získávání návyků souvisejících
s zařazením do pracovního procesu
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
1. Doprovázení do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
2. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných
služeb a informačních zdrojů (zjišťování informací.. ).
3. Pomoc při obnovení kontaktu s rodinou a při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob
Sociálně terapeutické činnosti (cíle indiv.plánu)
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů ( komunikace s úřady, lékaři atd. )
2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (vyřizování
požadavků v době hospitalizace-donáška věcí ad.).
Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí
podmínek pro osob. hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
2. Pomoc při zákl. péči o vlasy a nehty
3. Pomoc při použití WC
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130,-Kč/hod.

0,-Kč/hod

130,-Kč/hod.

120,- Kč/hod.

130,-Kč/hod.

30,-Kč/hod.

130,-Kč/hod.

20,-Kč/hod.

130,-Kč/hod.

0,-Kč/hod

130,-Kč/hod.

80,- Kč/hod.

130,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

130,- Kč/hod.
130,- Kč/hod.
130,- Kč/hod.

60,-Kč/hod.
60,- Kč/hod.
30,- Kč/hod.

Úkony péče jsou účtovány vždy za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času. Pokud
poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí a je vyúčtovávána po ¼ hodinách.
Uživatel služby dostává vyúčtování na začátku měsíce následujícího po měsíci, za který je vyúčtování
sestavováno (nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce). Je zde rozepsán počet reálně odebraných hodin
využitých na jednotlivé úkony péče.
Vzhledem k individuálním příjmům uživatele služby může být výše platby za poskytovanou
službu a úkony péče ovlivněna interním ustanovením o slevách.
(viz Společné doporučení MPSV a Veřejného ochránce práv k CHB ze dne 2.12.2009).
Uživatel má právo požádat o slevu, je-li jeho příjem nižší než 8 000Kč/měsíčně.
Žádost o slevu je třeba podat písemně vedoucí střediska nebo sociální pracovnici střediska a
současně doložit příjem (důchodový výměr, potvrzení o dalších příjmech, exekucích,
splátkách ad.).
Na základě sociálního šetření příjmu uživatele je stanovena výše slevy dle pravidel
uvedených ve vnitřních předpisech (Standardy kvality soc. služeb č.4).

Fakultativní činnosti:
Použití služebního vozidla pro
soukr. účely klienta ( max.do 30 km od města Opavy)
.Tento dokument je majetkem Charity Opava
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10,- Kč/ km
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Telefonní hovory v kanceláři
Místní
Dálkový
Mobilní telefon
Z pevné linky na mobilní telefon
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dle provolaných jednotek:
3,- Kč/min.
4,- Kč/min.
6,- Kč/min.
10,-Kč/min.

Tisk na tiskárně, kopírování
Používání internetu v bytech CHB

1,- Kč/1 stránku A4
0 Kč/osoba/měsíc

Ceny fakultativních činností jsou platné pro uživatele a zájemce služby chráněné bydlení
střediska.

Tento Ceník služeb nabývá účinnosti od 1.3.2016 a ruší všechny předchozí Ceníky
služeb C-06/441-03 verze 05.
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