Ceník poskytovaných základních a fakultativních činností
1. Základní činnosti chráněného bydlení, §51 Zákona o sociálních službách
Částka 130 Kč/hodina je účtována podle skutečně spotřebovaného času potřebného k zajištění úkonu. Pokud
úkon netrvá celou hodinu, výše úhrady se krátí a je účtována po minutách.

Ceník platný od 1. 3. 2018
Základní činnosti při poskytování
chráněného bydlení

Popis obsahu základních činností

A. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zahrnuje podporu a pomoc při přípravě stravy. Nácvik
vaření či přípravy studených jídel.
1. Pomoc s přípravou stravy,
Podpora a pomoc při výběru jídla z jídelníčku, dodržování
pitného režimu.
2. Zajištění celodenní stravy
Zahrnuje pomoc při zprostředkování celodenní stravy od
odpovídající věku, zásadám
stravovacího zařízení – Domov pro seniory – TEP dle
racionální výživy a potřebám
jeho platného ceníku.
dietního stravovaní, minimálně
v rozsahu 3 hlavních jídel,
B. Poskytnutí ubytování
Je zajištěno prostřednictvím služby chráněné bydlení
individuálně v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém
pokoji. Ubytování zahrnuje dodávku tepla, teplé a studené
1. Ubytování, které má znaky bydlení
vody, dodávku elektrické energie, úklid společných
v domácnosti, včetně praní a
prostor. Zahrnuje také podporu a pomoc při zařizování
drobných oprav ložního a osobního
pokoje.
prádla a ošacení, žehlení.
Při praní jsou využity pračky poskytovatele umístěné
v prádelně, uživatel si dodává vlastní prací prášek a
aviváž.
C. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Podpora a pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti.
1. Pomoc při běžném úklidu a údržbě
Dále zahrnuje podporu a pomoc při péči o prádlo – třídění
domácnosti,
prádla, úklid prádla.
Pomoc při běžné údržbě spotřebičů (např. odvápnění
2. Pomoc při údržbě domácích
konvice, čištění pračky, odmrazení lednice)
spotřebičů,
Pomoc při zprostředkování oprav domácích spotřebičů.

3.

Podpora v hospodaření s penězi
včetně pomoci s nákupy a běžnými
pochůzkami,

Pomoc při sepsání nákupu, pomoc při běžném nákupu
(potravin, ošacení, drobná elektronika), doprovod na
nákup atd. Vedení finančních depozit. Pomoc a podpora
při řešení dluhové problematiky – např. sestavení
splátkového kalendáře.
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Úhrada

130Kč/hod.

6135Kč/osoba//30,2
dnů (zprůměrovaný
počet dnů v měsíci)

130Kč/hod.

D. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1.

Pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím,

Podpora a pomoc uživateli při udržení nebo navázání
kontaktu s rodinou, blízkou osobou, přáteli – pomoc při
sepsání dopisu, telefonát.

Nácvik chůze, pomoc a podpora při přesunu z invalidního
vozíku na lůžko a zpět, na toaletní či sprchové křeslo.
2. Nácvik a upevňování motorických,
Pomoc a podpora při oblékání a svlékání. Individuální
psychických a sociálních schopností
aktivizace uživatele na pokoji – bazální stimulace. Nácvik
a dovedností,
130 Kč/hod
obsluhy mobilního telefonu, počítače. Nácvik dalších
činností zvyšující soběstačnost – úklid, žehlení, obsluha
pračky,..Dohled nad užitím léků.
3. Zajištění podmínek pro přiměřené
Návštěva knihovny, muzea, výstav, shánění literatury,
vzdělávání,
zajišťování možnosti vzdělávání, kurzů
Zprostředkování účasti na společenských akcích typu
4. Podpora v oblasti partnerských
večer pro nezadané, doprovod na kulturní akcí
vztahů,
pořádaných pro veřejnost.
Pomoc při shánění brigád, oslovování potencionálních
5. Podpora při získávání návyků
zaměstnavatelů, nácvik telefonování, vystupování, použití
souvisejících se zařazením do
vhodného oblečení. Doprovod a účast pracovníka při
pracovního procesu,
zaučování do práce.
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení do škol, školského
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
zájmové aktivity, na orgány veřejné
Doprovod na výše zmíněná místa.
moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět,
2. Podporu a pomoc při využívání
běžně dostupných služeb a
Podpora a pomoc při zprostředkování veřejných služeb.
130Kč/hod.
informačních zdrojů,
3. Pomoc při obnovení nebo
upevňování kontaktu s rodinou a
Podpora a pomoc uživateli při kontaktu, jednání a
podpora a pomoc pří dalších
komunikaci s rodinou. Zahrnuje také pořádání
aktivitách podporujících sociální
nejrůznějších kulturních akcí.
začleňování osob,
F. Sociálně terapeutické činnosti
1. Sociálně terapeutické činnosti,
jejichž poskytování vede k rozvoji
Jakékoli služby, které jsou realizovány s uživatelem a
130 Kč/hod.
nebo udržení osobních a sociálních
vedou k jeho rozvoji.
schopností a dovedností podporující
začleňování osob,
G. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
1.

Pomoc při komunikaci vedoucí
k uplatňování práv a oprávněných
zájmů,

Podpora a pomoc uživateli při obhajování jeho práv při
jednání na policii, soudech, v bance, atd.
Podpora a pomoc uživateli při uplatňování jeho práv
(např. právo na reklamaci zboží, odstoupení od smlouvy)
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130Kč/hod.

2.

Podpora a pomoc při vypisování složenek, dotazníků,
podacího lístku, různých formulářů, tiskopisů.
Pomoc při jednání s úřady. Pomoc při zajištění
kom.pomůcky od zdr.pojišťovny, objednání k lékařům…..

Pomoc při vyřizování běžných
záležitostí,

H. Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1.

Pomoc při úkonech osobní hygieny,

2.

Pomoc při základní péči o vlasy a
nehty,

3.

Pomoc při použití WC.

Zahrnuje nácvik, podporu a pomoc při osobní hygieně.

Nácvik, podpora a pomoc při samotném mytí vlasů,
foukání, česání. Pomoc či nácvik stříhání nehtů.

130Kč/hod.

Zahrnuje pomoc při výměně inkontinentních pomůcek,
pomoc při intimní hygieně a pomoc při použití WC.

2. FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
Fakultativní činnosti při poskytování chráněného bydlení
Doprava automobilem poskytovatele na vyžádání uživatelem.

Úhrada
10Kč/za každý započatý km

Tímto se ruší ceník ze dne 1. 11. 2017

-------------------------------Mag. teol. Jiří Kohout
Ředitel DCH České Budějovice

-----------------------Mgr. Ivana Mrázová
vedoucí Domu sv. Františka
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-------------------------------Podpis uživatele

