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Ceník poskytovaných služeb chráněného bydlení
pro duševně nemocné Charity Opava
Ubytování:
Byt č. 2 (ul. Kylešovská)
Uživatel bydlící v pokoji č. 1 a 2
Uživatel bydlící v pokoji č. 3

2 500 Kč/osoba/měsíc
2 200 Kč/osoba/měsíc

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

2 800 Kč/osoba/měsíc
2 800 Kč/osoba/měsíc

Byt č. 4 (ul. Komenského)
2 uživatelé (celkem)
při nerovnoměrném užívání bytu: uživatel bydlící v pokoji č. 1
uživatel bydlící v pokoji č. 2

4 500 Kč/měsíc
2 100 Kč/osoba/měsíc
2 400 Kč/osoba/měsíc

Byt č. 3,5 (ul. Komenského)
2 uživatelé (celkem)
při nerovnoměrném užívání bytu: uživatel bydlící v pokoji č. 1
uživatel bydlící v pokoji č. 2

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

Pomoc při zajištění stravy – úhrada činí 10,- Kč za 1 úkon při individuální přípravě
stravy,
30,- Kč za 1 úkon při skupinové přípravě stravy
 Uživatelé mohou zvolit samostatné stravování, zajišťování stravování s podporou
pracovníka, stravování v rámci společné aktivity vaření.
 Úkon zahrnuje podporu při přípravě stravy, která je poskytována v rozsahu, jaký uživatel
potřebuje.
 Zpravidla jde o následující úkony: projednání seznamu potřebných potravin, podpora při
nákupu potravin s možností doprovodu, projednání postupu při přípravě stravy, přímý
dohled nebo koordinace přípravy stravy nebo přímá pomoc s přípravou stravy. Případně
samostatné provádění úkonu, v obzvláště složité situaci např. v době nemoci uživatele,
pracovníkem bez uživatele.
Měsíční úhrada = počet poskytnutých úkonů x 10,- Kč nebo x 30,- Kč.
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Úkony péče:
Pomoc při zajištění chodu domácnosti – 130,- Kč za hodinu
 Pracovníci podporují uživatele v péči o domácnost – úklid, volba čisticích prostředků,
praní prádla atd. Pracovníci podporují uživatele v získání a udržení schopností vedoucí k
samostatné obsluze a manipulaci s domácími spotřebiči jako je pračka, žehlička,
mikrovlnná trouba apod.
 Součástí podpory chodu domácnosti je i pomoc při řešení běžných finančních
prostředků a sestavování rozpočtu. Pomoc při správě a řešení osobních
financí je účtována částkou 1,- Kč za úkon. Úkon je veden jako činnost
pomáhající při správě financí (sestavování rozpočtu, výdej finančních
prostředků) bez ohledu na dobu trvání.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 130,Kč/hod
 Pracovníci motivují a podporují uživatele v získání správných hygienických návyků a
dodržování pravidelné osobní hygieny (zj. sprchování, česání, mytí zubů, stříhání nehtů).
 Pracovníci seznámí uživatele s možnými riziky související s nedostatečnou hygienou –
nejen zdravotní problémy, ale i třeba negativní vliv na okolní společenské prostředí
z důvodu nepříjemného pachu.
 Pracovníci rovněž podporují uživatele ve využívání veřejně dostupných služeb (kadeřník,
pedikér apod.)
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – 30,- Kč za úkon
 Pracovníci poskytují uživateli podporu v aktivním trávení volného času, i mimo chráněné
bydlení.
 Pracovníci pořádají interní školení či porady uživatelů.
 Úkon je veden jako činnost pomáhající při organizaci a aktivním trávení
volného času. Do této oblasti spadá účast na výletech, sportovních aktivitách,
exkurzích, společné schůzky klientů. Veškerý čas zde spotřebovaný je
klasifikován jako jeden úkon.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – 130,- Kč za hodinu
 Pracovníci podporují uživatele při vyhledávání běžně dostupných služeb dle jeho přání
(kino, divadlo, obchod, pošta atd.)
 Pracovník může uživatele doprovodit, pokud potřebuje podporu.
Sociálně terapeutické činnosti – 10,- Kč za úkon
 Pracovníci s uživateli pracují na tvorbě individuálního plánu.
 Mapují oblasti, ve kterých potřebují pomoc a podporu a jakým způsobem bude
poskytnuta.
 Uživateli pomáhají ve vyjadřování vlastních přání, potřeb, pocitů a myšlenek.
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Pracovníci podporují uživatele v přijímání odpovědnosti za svůj život a v přijímání
přiměřených rizik spojených s odpovědností za vlastní život.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí – 130,- Kč za hodinu
 Pracovníci mohou uživateli asistovat při vyřizování důležitých záležitostí spojených
s uplatňováním vlastních práv a zájmů, např. jednání na úřadech, u lékařů, jiných
institucí.
Vyúčtování probíhá zpětně do 8. dne v následujícím měsíci, dle skutečně spotřebovaného času
nezbytného k zajištění úkonů, nebo dle počtu úkonů.
Hradí se rovněž úkony, které byly předem domluvené a neuskutečnily se bez
vážného důvodu na straně uživatele, neboť proběhlo marné plynutí času.
Ustanovení o slevách:
V případě, že uživatel sdělí, že z důvodu nízkých příjmů nemá dostatek finančních prostředků na
úhradu úkonů péče, začneme s jeho souhlasem zjišťovat jeho příjmy. Uživatel podepíše souhlas
s odtajněním svých příjmů. Možnosti slev a prominutí plateb úkonů péče se řídí vnitřními
pravidly sociální služby dle Metodického pokynu.
Fakultativní činnosti:
Použití služebního vozidla pro
soukr. účely klienta ( max.do 30 km od města Opavy)

13,- Kč/ km

Telefonní hovory v kanceláři dle provolaných jednotek:
Z pevné linky, mobilu:

6,-Kč/min.

Tisk na tiskárně, kopírování

1,- Kč/1 stránku A4

Ceny fakultativních činností jsou platné pro uživatele a zájemce služby chráněné bydlení
střediska.
Tento Ceník služeb nabývá účinnosti od 02. 01. 2020 a ruší všechny předchozí
Ceníky.
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