Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
IČO: 708 509 17

CENÍK
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ FRYŠTÁK
platný od 1. 1. 2021
Úhrada za poskytování služby chráněné bydlení je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled základních činností

-

Obsah základních činností

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
Podpora a pomoc pracovníka při samostatné
pomoc s přípravou stravy
přípravě snídaně, obědu, večeře klientem.
zajištění celodenní stravy
odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a
potřebám dietního
stravování, minimálně v
rozsahu 3 hlavních jídel.

Výše úhrady /
hodinu
pokud není u úkonu
uvedena jiná
jednotka

5 Kč / úkon

Cena jídel se řídí
platným ceníkem
Zajištění snídaně, obědu, večeře od externího sociální služby
dodavatele.
Hrádku, domova pro
osoby se zdravotním
postižením Fryšták.

b) poskytnutí ubytování:
-

-

-

ubytování v bytech

V bytě (pokoj s kuchyňskou linkou, pokoj,
předsíň, sociální zařízení) bydlí dva klienti.

v případě potřeby praní a
Poskytováno v případě, kdy klient není
drobné opravy ložního a
schopen si tyto činnosti zajistit s podporou
osobního prádla a ošacení,
zaměstnance.
žehlení
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

207 Kč za jedno
lůžko / den
V ceně ubytování

pomoc při běžném úklidu a
údržbě domácnosti

Zahrnuje pomoc zaměstnance s vysáváním,
stíráním prachu, vytíráním podlahy, mytím
nádobím, oken, koupelny, toalety apod.

100 Kč

pomoc při údržbě domácích
spotřebičů

Zahrnuje pomoc zaměstnance s odvápněním
konvice, údržbou pračky a sušičky,
odmrazením lednice, s čištěním apod.,
nácvikem bezpečné manipulace s domácími
spotřebiči.

100 Kč
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-

-

-

-

-

-

-

podpora při hospodaření s
penězi včetně pomoci s
nákupy a běžnými
pochůzkami

Zahrnuje pomoc zaměstnance s nákupem
potravin, oblečením, drogérií, rozvržením
peněz apod.,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
Zahrnuje podporu a pomoc zaměstnance při
pomoc při obnovení nebo
vyhledávání
kontaktů,
zprostředkování
upevnění kontaktu s
kontaktů, zprostředkování volnočasových
přirozeným sociálním
prostředím.
aktivit a jejich využívání.
Zahrnuje podporu a pomoc zaměstnance při
nácvik a upevňování
motorických, psychických a činnostech v oblasti sportování, zahradnictví,
sociálních schopností a
chovatelství, ručních prací, relaxace a dalších
dovedností
zájmových aktivitách.
Zahrnuje podporu a pomoc zaměstnance
s upevněním, doplněním nebo zvýšením
zajišťování podmínek pro
vzdělávání klienta ve čtení, psaní, počítání,
přiměřené vzdělávání
vyhledáním informací, vzdělávacích kurzů
apod.
Zahrnuje podporu a pomoc zaměstnance při
navazování partnerského vztahu
(např.
prostřednictvím sepsáním inzerátu při
podpora v oblasti
hledání
partnera),
řešení
problémů
partnerských vztahů
společného
soužití,
zprostředkování
odborníka v oblasti partnerských vztahů a
sexuality apod.
Zahrnuje pomoc zaměstnance s vytvořením
podpora při získávání
představy o pracovní činnosti klienta, při
návyků souvisejících se
zařazením do pracovního
hledání zaměstnání, sepsáním životopisu
procesu
apod.
e) 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,
Zahrnuje
podporu
zaměstnance
ve
podpora a pomoc při
vyhledávání služeb v místě i mimo bydliště,
využívání běžně dostupných
ve využívání služeb – např. kadeřník,
služeb a informačních
pedikúra, knihovna atd., s vyhledáváním
zdrojů,
informací na internetu.
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pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu s
rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách
podporující sociální
začleňování

-

-

-

-

-

-

Zahrnuje
podporu
zaměstnance
v telefonické, písemné a ústní komunikaci
s rodinou, při návštěvách s rodinou, při
organizování různých akcí např. výletů apod.

f) sociálně terapeutické činnosti:
Zahrnuje podporu zaměstnance při rozvoji
socioterapeutické činnosti,
osobnosti
klienta
např.
nácvikem
jejichž poskytování vede k
modelových situací, které dávají možnost
rozvoji nebo udržení
klientovi vidět, co se může stát a zhodnocení
osobních a sociálních
schopností a dovedností
způsobu řešení, se zapojením do kolektivu,
podporujících sociální
s přípravou oslav, vánoc apod., nácviku praní,
začleňování osob
nácviku žehlení a údržby prádla a lůžkovin.

100 Kč

100 Kč

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Zahrnuje podporu zaměstnance při jednáních
na úřadech vč. pomoci s vyřízením dávek,
100 Kč
uplatnění na reklamaci zboží, uzavření či
ukončení smluv.
pomoc při komunikaci
Zahrnuje podporu zaměstnance při podání
vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů
stížností na kvalitu služby, při sestavení a
Zdarma
hodnocení
individuálního
plánování,
seznámení klienta s jeho právy a povinnostmi
v chráněném bydlení a pravidly.
Zahrnuje podporu zaměstnance při vypsání
složenky, podacího lístku, tiskopisu, vyřízení
předplatného, s hledáním lékaře, zajištění
pomoc při vyřizování
nezbytných
léků,
užívání
léků
100 Kč
běžných záležitostí
naordinovaných lékařem, řešení zdravotních
potíží, zajištění oprav, založení a obsluhou
účtu apod.
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
Zahrnuje motivování a pomoc ze strany
pomoc při úkonech osobní
zaměstnance při úkonech pravidelné osobní
hygieny
hygieny
Zahrnuje pomoc ze strany zaměstnance při
pomoc při základní péči o
vlasy a nehty
mytí vlasů, česání, fénování.
Zahrnuje pomoc ze strany zaměstnance při
pomoc při použití WC
použití WC.
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1. Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně.
2. Výše úhrady za poskytnutou činnost pomoc s přípravou stravy v kalendářním měsíci je
stanovena jako násobek jednotkové ceny a počtu provedení skutečně poskytnutého úkonu v
účtovaném měsíci.
3. Výše úhrady za poskytnutou činnost zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel v
kalendářním měsíci je stanovena jako násobek jednotkové ceny a počtu klientem odebraných
jídel v účtovaném měsíci.
4. Souhrnná částka za poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy nesmí za kalendářní den
překročit 170 Kč.
5. Výše úhrady za poskytnutí ubytování v bytech je stanovena jako násobek ceny a počtu
kalendářních dní v účtovaném měsíci.
6. Výše úhrady za poskytnuté činnosti dle bodů c) až h) je násobkem jednotkové ceny a
skutečně spotřebovaného času v účtovaném měsíci. Pokud poskytování těchto úkonů netrvá
celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
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