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Ceník služeb

Úhrada za bydlení
TYP POKOJE

BYDLENÍ NA
OSOBU/ DEN

CENA ZA 28/29/30/31 DNÍ

Jednolůžkový pokoj do 25 m²
(pokoj č. 201, 202,217, 220/1,
222, 226, 302, 303, 315)

160 Kč

4.480 Kč/ 4.640 Kč/ 4.800 Kč/
4.960 Kč

Jednolůžkový pokoj nad 25 m²
(pokoj č. 101, 102, 301, 314,
316, U Trojice byt č. 1, 2, 3, 4)

185 Kč

5.180 Kč/ 5.365 Kč/ 5.550 Kč/
5.735 Kč

Dvoulůžkový pokoj
(pokoj č. 208, 234, 236)

145 Kč

4.060 Kč/ 4.205 Kč/ 4.350 Kč/
4.495 Kč

Dvoulůžkový pokoj obsazený
jednou osobou

185 Kč

5.180 Kč/ 5.365 Kč/ 5.550 Kč/
5.735 Kč

Úhrada za stravu
Oběd

75 Kč/ oběd

Pomoc s přípravou stravy – snídaně, svačina, oběd, večeře

10 Kč/ hod.

Úhrada za úkony péče (dle vyhlášky č.505/2006 Sb.)
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
-

pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
pomoc při údržbě domácích spotřebičů
podpora při hospodaření s penězi včetně pomoci
s nákupy a běžnými pochůzkami (spravování
financí, pochůzky po nákupech)
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130 Kč/hod.
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Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
-

pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC

130 Kč/hod.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
-

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním prostředím
nácvik a upevňování motorických, psychických a
sociálních schopností a dovedností
zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
podpora v oblasti partnerských vztahů
podpora při získávání návyků souvisejících se
zařazením do pracovního procesu

130 Kč/hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
-

-

-

doprovázení do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných
služeb a informačních zdrojů (pomoc s internetem,
zjišťování informací)
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob

130 Kč/hod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí
-

-

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů (komunikace s dalšími
možnými zainteresovanými osobami, občanskou
130 Kč/hod.
poradnou atd.)
pomoc při vyřizování běžných osobních záležitostí
(např. kontrola užívání léků, pomoc při doplňování
léků)
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Sociálně terapeutické činnosti
-

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
130 Kč/hod.
schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob

Pozn. Hodinová sazba se krátí podle skutečně spotřebovaných minut.

Úhrada za využívání fakultativních služeb
Doprava služebním vozidlem

13 Kč/1 km

Telefonní hovor

4 Kč/1 min

Tento ceník nabývá účinnosti 1. 2. 2020 a ruší všechny předchozí vydané ceníky o
úhradě za poskytované služby.

…………………………………
Bc. Zuzana Janků, DiS.,
vedoucí služby CHB
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