CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
A. ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ1

Samostatný byt:
Samostatný pokoj:
nad 12 m2
do 12 m2
Spolubydlící na pokoji:

170,00 Kč,- na den
140,00 Kč,- na den
130,00 Kč,- na den
130,00 Kč,- na den

B. ÚHRADA ZA SJEDNANÉ ÚKONY PÉČE2
1. Základní sociální poradenství

0 Kč za hodinu

2. Pomoc s přípravou stravy a pomoc při zajištění stravy

0 Kč za hodinu

-

pomoc při sestavení jídelníčku, přípravě jídla, úklidu po vaření, uchovávání potravin
objednávka a donáška stravy z restaurace Klobouk v případě nemoci nebo nepřítomnosti klienta/klientky
zajištění stravy – poskytnutí oběda – stravování z restaurace Klobouk
zajištění celodenní stravy (snídaně, oběd, večeře) – dovážka jídel nebo dle individuální domluvy s uživatelem

3. pomoc při zajištění chodu domácnosti
-

130 Kč za hodinu

pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti (pomoc s drobnými opravami v bytě, praním, žehlením a péčí o prádlo)
pomoc při údržbě domácích spotřebičů (vysvětlení návodu k použití, ukázka bezpečného používání spotřebiče, seznámení
s bezpečností a riziky, ukázka mytí a údržby spotřebiče)
podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami (pomoc se sestavením rozpočtu, vydávání
peněz na dané období, kontrola hospodaření pro opatrovníka, pomoc s řešením dluhů, kontrola pravidelných plateb,
spoření, zvyšování finanční gramotnosti, pomoc s nákupy)

4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
-

-

130 Kč za hodinu

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (pomoc při vyhledávání kontaktů)
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (nácvik používání telefonu, počítače
a internetu, nácvik samostatného braní léků, zvládání emocí, nácvik orientace v čase a prostoru, časový rozvrh dne, řešení
zdravotních obtíží, péče o domácí zvíře)
zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (podpora při vyhledávání vzdělávání, pomoc s tréninkem čtení, psaní
a počítání)
podpora v oblasti partnerských vztahů (podpora v orientaci ve vztazích s druhými lidmi, zprostředkování odborníka pro
partnerské vztahy a sexualitu)
podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu (podpora při vytváření představy o vlastím
pracovním uplatnění, motivace k práci, podpora při řešení pracovních záležitostí)

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-

75 Kč
170 Kč

130 Kč za hodinu

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (knihovna, čistírna, kadeřnictví, manikúra,
apod.)

1

Pro účely výpočtu úhrady za ubytování se má za to, že jeden kalendářní měsíc má 30 dní.

2

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
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-

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob (podpora při komunikaci s rodinou, podpora v aktivním trávení volného času výlety nebo kulturními
akcemi)

6. sociálně terapeutické činnosti
-

130 Kč za hodinu

nácvik modelových situací (jak umět odmítnout, prosadit se, apod.)
zásady bezpečného chování (trénink první pomoci, orientace v silničním provozu, apod.)

7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí
-

8. pomoc při osobní hygieně
-

130 Kč za hodinu

pomoc při úkonech osobní hygieny (upozornění na čistotu zevnějšku, pomoc s holením, při koupeli, apod.)
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC

C.



130 Kč za hodinu

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (podpora při jednání s institucemi jako je soud,
podpora při obhajování vlastních práv při jednání s opatrovníkem, podpora při řešení budoucího bydlení)
pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pošta, banka, městský úřad, pojišťovna, apod.)

ÚHRADA ZA ZKUŠEBNÍ POBYT

Úhrada za ubytování
První týden je ubytování poskytováno bezplatně. V dalších dnech zkušebního pobytu je úhrada za ubytování stanovena
ve výši 130,00 Kč za den.



Úhrada za sjednané úkony péče3
Úhrada za sjednané úkony péče je stanovena stejným způsobem jako při řádném chráněném bydlení – viz výše.

Schváleno správní radou Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích dne 7. 10. 2019 s účinností od 1. 1. 2020.

Jméno a příjmení klienta/ky:
Na základě ceníku je vám úhrada za ubytování stanovena ve výši …………..…….…….,- Kč za měsíc.
Datum:
Podpis klienta/ky:
Podpis opatrovníka:
Podpis sociální pracovnice:

V průběhu zkušebního pobytu je výše úhrady za péči v daném kalendářním měsíci omezena výší příspěvku na péči.
Nebyl-li příspěvek na péči přiznán, poskytuje se péče během zkušebního pobytu bezplatně.
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