Interní předpis:
SAZEBNÍK ÚHRAD V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ – CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Platný od 1. 6. 2017
Tímto interním předpisem stanovuji výši úhrad za službu chráněného bydlení v níže uvedených výších.
1. Úhrada za ubytování:
 Výše částky za ubytování se odvíjí od typu bydlení, které bude klient využívat – viz tabulka v příloze č. 2
tohoto sazebníku
 Částka za ubytování je stanovena za lůžko a den a zahrnuje i veškeré další poplatky s ubytováním
spojené (elektřina, voda, teplo atd.), vč. využívání veškerého základního vybavení.
 Úhrada je požadována i v případě, že uživatel dočasně byt / pokoj neužíval (např. hospitalizace, dovolená
apod.)
2. Úhrada za péči:
 Činnosti, za jejichž poskytnutí je vyžadována od klienta úhrada


Pomoc při zajištění chodu domácnosti



Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím



Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů



Sociálně – terapeutické činnosti



Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Výše úhrady za poskytnutí těchto činností a úkonů činí 100 Kč za hodinu a to dle skutečně
spotřebovaného času, včetně času nezbytného k zajištění těchto úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů
netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí. Poskytované činnosti se účtují po každých
započatých 15-ti minutách.
Úhrada za péči je účtována pouze v případě, že:
a) Uživatel služby je příjemcem příspěvku na péči dle zák. 108/2006 Sb. O sociálních službách.
V takovém případě hradí službu pouze do výše přiznaného příspěvku.
Nebo
b) Uživatel nepožádal po výzvě pracovníka služby do 30 dnů o příspěvek na péči.

3. Úhrada za stravu:
 úhrada za poskytnutou celodenní stravu činí 170 Kč, v případě zajištění oběda činí tato částka 75 Kč
 odpovídá výším úhrad za stravování vyhlášky k zákonu č.108/ 2006 Sb. o sociálních službách v platném
znění.
Organizace je povinna, pokud o to uživatel požádá, stravu zajistit.

Podrobný přehled a popis jednotlivých úkonů v daných činnostech je uveden v příloze č. 1 tohoto sazebníku
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4. Snížení úhrad:
 V případě, že by příjem uživatele nestačil na pokrytí úhrad za poskytnutou službu, má možnost písemně
požádat poskytovatele (ředitele organizace) o snížení této úhrady. K této žádosti je třeba doložit,
obvykle formou čestného prohlášení, přehled vlastních příjmů.

V Praze 25. 4. 2017

Jan Mácha
ředitel organizace

Přílohy:
Příloha č. 1 – Přehled typů ubytování a úhrad za ubytování
Příloha č. 2 – Přehled úhrad za jednotlivé činnosti a úkony
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Příloha č. 1 – Přehled typů ubytování a úhrad za ubytování

I. Adresa

Popis bytu

Typ ubytování

 Byt 3+1 ve 12. patře s výtahem

 Pokoj B1-A
(18 m2)
 jednolůžkový

150,-/lůžko/den

 Pokoj B1-B
(12 m2)
 jednolůžkový

130,-/lůžko/den

 jednotlivé pokoje jsou vybaveny základním
nábytkem

 Pokoj B1-C
(12 m2)
 jednolůžkový

130,-/lůžko/den

Popis bytu

Typ ubytování

 Byt 3+1 v 7. patře s výtahem

 Pokoj B2-A
(18 m2)
 Spolubydlení
 2 lůžka

80,-/lůžko/den

 Pokoj B2-B
(12 m2)
 jednolůžkový

130,-/lůžko/den

 Pokoj B2-C
(12 m2)
 jednolůžkový

130,-/lůžko/den

 určen pro 3 osoby
 3 samostatné pokoje (každý obyvatel má
samostatný neprůchozí pokoj)
 1x společné WC
Berlínská I.
Tábor

 společná koupelna (vybavení 1 vana,)
 společná kuchyně zákl. vybavení (lednice,
jídel. kout, sporák, základní nádobí)
 společná chodba

I. Adresa

 určen pro 4 osoby
 3 samostatné pokoje (2 jednolůžkové a
jeden dvoulůžkový, všechny neprůchozí)
 1x společné WC
Berlínská II.
Tábor

 společná koupelna (vybavení 1 vana,)
 společná kuchyně zákl. vybavení (lednice,
jídel. kout, sporák, základní nádobí)
 společná chodba
 jednotlivé pokoje jsou vybaveny základním
nábytkem
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Příloha č. 2 – Přehled úhrad za jednotlivé činnosti a úkony
Činnosti a úkony dle zákona
A

Popis obsahu úkonu, vč. praktický případů

Úhrada

pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1.

Zahrnuje systematické učení dovednostem a
podporu návyků v bydlení, které vychází z osobních
rehabilitačních cílů klienta. Zahrnuje také např.
pomoc v případě, že má klient potíže s pamětí tvorba pomůcek nebo domluvené připomínání
důležitých povinností nebo událostí (odečty en.,
úklidy spol. prostor, domovní schůze, termíny plateb
atd.)
Zajištění oprav a revizí, praktická pomoc s běžnou
údržbou

100,-Kč/ hod.

3.

pomoc při údržbě domácích
spotřebičů,

4.

pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti, například sezonního
úklidu, úklidu po malování

viz. úkon

100,-Kč/ hod.

5.

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

Zahrnuje sestavování měsíčního rozpočtu a fin.
plánování, výdej / uložení peněz, pomoc s využíváním
fin. služeb a produktů, pomoc s vyřízení běžné osobní
agendy - vyplňování složenek, poštovní služby,
doprovody a praktická pomoc s nákupy atd.

100,-Kč/ hod.

úkony

2.

podpora při získávání návyků
souvisejících se zajištěním chodu
domácnosti,

100,-Kč/ hod.

100,-Kč/ hod.

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

úkony

B

pomoc s úklidem a údržbou
domácnosti a osobních věcí,

Pomocí chápeme praktickou pomoc, která je více
péčí o klienta a asistencí než vědomým učením
dovednosti. Zahrnuje také např.: pomoc v osobní
hygieně, při praní a třídění prádla, pomoc při
stěhování, opravách nebo zařizování domácnosti,
pomoc v třídění a archivací písemností atd.

C

1.

pomoc při komunikaci vedoucí k
uplatňování práv a oprávněných
zájmů

Zahrnuje zastupování nebo podporu klienta při
jednání např. s úřady, sociálními službami, věřiteli, u
soudu atd. Jedná se o situace obhajoby práv a zájmů
klienta.

100,-Kč/ hod.

2.

pomoc při vyřizování běžných
záležitostí.

Jedná se např. o pomoc při vyplňování dotazníků,
žádostí, formulářů, zřízený bank.účtu

100,-Kč/ hod.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

úkony

1.

2.

3.

doprovázení dětí do školy, školského
zařízení, k lékaři, na zájmové a
volnočasové aktivity a doprovázení
zpět
doprovázení dospělých do školy,
školského zařízení, zaměstnání, k
lékaři, na zájmové aktivity, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět
podpora při získávání návyků
souvisejících se zařazením do
běžného společenského prostředí
včetně využívání běžně dostupných
služeb a informačních zdrojů

viz úkon.
Poznámka: Tento úkon poskytujeme pouze za
výjimečných okolností (např. osamělý rodič v krizové
situaci, bez možnosti podpory jiné osoby apod.) a po
dohodě s příslušným pracovníkem.

100,-Kč/ hod.

Doprovody viz. úkon. Nezahrnuje běžné pochůzky a
nákupy (viz činnost A, bod 6).

100,-Kč/ hod.

Zahrnuje pomoc ve využívání běžných veřejných
služeb a v jejich zprostředkování. Zahrnuje pomoc v
zajištění potřebné zdravotní péče (nejen
psychiatrické) atd.

100,-Kč/ hod.
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Činnosti a úkony dle zákona

E

1.

podpora při zvládání výchovy dětí v
rodině

Zahrnuje poradenství a zajištění odborné péče
během těhotenství a po porodu, zprostředkování
pedagogické podpory, aktivit nebo dobrovolníka pro
dítě, pomoc při jednání se školou, podpora klienta při
řešení výchovných problémů atd.

2.

pracovně výchovná činnost s dětmi

NEPOSKYTUJEME

3.

nácvik a upevňování motorických,
Zahrnuje např. nácvikové aktivity pro posilování
psychických a sociálních schopností a paměti, dovednosti psaní, čtení a počítání, posilování
dovedností
komunikačních dovedností, asertivity atd.

100,-Kč/ hod.

4.

pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou a pomoc a
podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování
osob

Zahrnuje podporu klienta při komunikaci a
vyjednávání s rodinou, podporu rodiny (podání
informací, zajištění odborné podpory rodině),
volnočasové a aktivizační aktivity (sport, výlety,
rekondiční pobyty, společenské události)

100,-Kč/ hod.

5.

podpora v oblasti partnerských
vztahů

viz. úkon

100,-Kč/ hod.

6.

podpora při získávání návyků
souvisejících se zařazením do
pracovního procesu

Zahrnuje např. pomoc nebo podporu při ranním
vstávání, pomoc v jednání se zaměstnavatelem při
pracovní neschopnosti, pomoc s úpravou denního
režimu, nácvik cestování do zaměstnání atd.

100,-Kč/ hod.

Zahrnují následující úkony:
šetření potřeb, individuální plánování, hodnocení
spolupráce, protikrizové plánování a motivační
rozhovory k předcházení relapsu nebo rizikového
chování, krizovou intervenci, osobní podporu
(návštěvy, emoční podpora…), koordinaci služeb a
péče

bezplatně

100,-Kč/ hod.

Pomoc s přípravou stravy

pomoc se zajištěním stravy,

G

100,-Kč/ hod.

sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž
poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a
dovedností podporujících sociální
začleňování osob

F

Úhrada

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

úkony

D

Popis obsahu úkonu, vč. praktický případů

Zahrnuje pomoc s přípravou stravy nebo zajištění
stravování jiným způsobem, pomoc při sestavování
jídelníčku a plánování potřebných surovin, pomoc při
úpravě stravovacích návyků

100,-Kč/ hod.

Zajištění stravy
Celodenní
Oběd

Sazebník úhrad v sociální službě - chráněné bydlení; platnost od 1. 6. 2017

170,- Kč
75,- Kč

5/5

