Ceník úhrad v sociální službě – chráněné bydlení
Platný od 1. 7. 2019

A. Úhrady za ubytování a stravu
Chráněné
bydlení

Adresa

„003“

U Drahaně 144,
Praha 8

Kapacita

14

CELKEM náklady
na osobu (při 31
dnech v měsíci)
Skupinové bydlení
(14 osob)

5.671,- Kč
Skupinové bydlení
(12 osob)

„005“

Pod Čimickým hájem 201,
Praha 8

15

Nájem*

Stravné (dle
délky měsíce)

Ostatní náklady

3.251 Kč

2.100 – 2.170 Kč

250 Kč

3.820 Kč

6.054,- Kč
Přidružený byt
(3 osoby)

250 Kč
1.920 – 1.984 Kč
650 Kč

2.542 Kč

#

5.176,- Kč
Skupinové bydlení
(10 osob)

„008“

Pod Čimickým hájem 200,
Praha 8

12

6.163,- Kč
Přidružený byt
(2 osoby)

5.101,- Kč
„012“

„007“

U Drahaně 163/9,
Praha 8

15

Čimická 223, Praha 8
(byt č. 26)

2

Čimická 223, Praha 8
(byt č. 29)

1

Pod Čimickým hájem 224,
Praha 8 (byt č. 17)

1

Pod Čimickým hájem 200,
Praha 8 (byt č. 13)

1

Pod Čimickým hájem 200,
Praha 8 (byt č. 4)

1

Pod Čimickým hájem 201,
Praha 8 (byt č. 36)

2

Pod Čimickým hájem 201,
Praha 8 (byt č. 25)

1

Pod Čimickým hájem 201,
Praha 8 (byt č. 31)

1

Komunitní byt
(15 osob)

3.805 Kč

250 Kč
2.040 – 2.108 Kč
650 Kč

2.343 Kč

#

4.070 Kč

1.800 – 1.860 Kč

250 Kč

2.225 Kč

Dle ceníku
příslušného CHB

platbu záloh a vyúčtování
za elektřinu a plyn si hradí
klient sám

3.120,- Kč

Dle ceníku
příslušného CHB

platbu záloh a vyúčtování
za elektřinu a plyn si hradí
klient sám

2.810,- Kč

Dle ceníku
příslušného CHB

platbu záloh a vyúčtování
za elektřinu a plyn si hradí
klient sám

3.182,-Kč

Dle ceníku
příslušného CHB

platbu záloh a vyúčtování
za elektřinu a plyn si hradí
klient sám

2.964,- Kč

Dle ceníku
příslušného CHB

platbu záloh a vyúčtování
za elektřinu a plyn si hradí
klient sám

Dle ceníku
příslušného CHB

platbu záloh a vyúčtování
za elektřinu a plyn si hradí
klient sám

2.870,- Kč

Dle ceníku
příslušného CHB

platbu záloh a vyúčtování
za elektřinu a plyn si hradí
klient sám

4.206,- Kč

Dle ceníku
příslušného CHB

platbu záloh a vyúčtování
za elektřinu a plyn si hradí
klient sám

6.180,- Kč
2.225,- Kč
##

3.120,- Kč
##

2.810,- Kč
##

3.182,- Kč
##

2.964,- Kč
##

2.205,- Kč
##

2.870,- Kč
##

4.206,- Kč
##

(za 1 osobu)

2.205,-Kč
(za 1 osobu)

*

cena je dána dle velikosti bytu

#

ostatní náklady jsou zvýšeny z důvodu užívání společných prostor skupinového bydlení

BONA, o. p. s. 2007
Aktualizace: 07/2019

##

v částce jsou zahrnuty náklady na vodné a stočné, platba za odpady, kanalizaci a společné prostory domu, nájemce
1x ročně vytvoří vyúčtování za daný rok a dle reálné spotřeby buď klientovi vyplatí přeplatek, nebo bude požadovat
doplacení nedoplatku

Pozn.: Klient služby není povinen se na chráněném bydlení stravovat.
B. Úhrady za úkony péče (podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
Za poskytnutí činností a úkonů je klientům účtována částka 100,- Kč za hodinu, dle skutečně spotřebovaného času nezbytného
k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí. Podrobný přehled a
popis jednotlivých úkonů je uveden v příloze č. 1 tohoto ceníku.
Klient je povinen měsíčně zaplatit zálohu na úhradu úkonů péče ve výši 2.000,- Kč ve skupinovém chráněném bydlení (střediska
003, 005, 008 a 012). V individuálním chráněném bydlení (středisko 007) se předpokládá vyšší míra samostatnosti, a proto
klient platí měsíčně zálohu 1.000,- Kč. V případě opakovaného účtování péče ve výši nad 2.000,- Kč (nad 1.000,- Kč u 007)
měsíčně může být záloha navýšena, a to podle výše skutečně hrazených úhrad úkonů péče.
Pokud klient nemá dostatek finančních prostředků ani nemá nárok na příspěvek na péči, může klient ředitele organizace požádat
o dočasnou platební neschopnost.
Měsíčně vyhotovujeme podrobné vyúčtování.

V Praze 30. 6. 2019

Mgr. Aleš Lang
ředitel organizace

Přílohy:
Příloha č. 1 - Přehled úhrad za jednotlivé činnosti a úkony

BONA, o. p. s. 2007
Aktualizace: 07/2019

Příloha č. 1 - Přehled úhrad za jednotlivé činnosti a úkony

ÚKON A POPIS OBSAHU ÚKONU

ÚHRADA

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

ÚHRADA

(ARUM - oblast bydlení)

1. Pomoc s přípravou stravy
Zahrnuje podporu s přípravou stravy (teoretický návod, procházení receptu, asistence při samotném vaření, podpora při
úschově jídla), podpora při sestavování jídelníčku a plánování potřebných surovin, asistence při nakupování potravin a
podpora v úpravě stravovacích návyků (dle případných potřeb dietního stravování).
2. Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ
1. Ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti

100,-Kč/hod
viz úhrady za
ubytování a
stravu
ÚHRADA
viz úhrady za
ubytování a
stravu

2. V případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
Zahrnuje podporu při pravidelném praní, žehlení a výměně ložního prádla, asistenci při obsluze pračky a podporu v
adekvátním oblékání.
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

(ARUM - oblast bydlení)

100,-Kč/hod
ÚHRADA

1. Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
Zahrnuje asistenci při běžném denním úklidu pokoje a společných prostor, podporu při zajištění větších úklidů na bydlení
jako například sezónních úklidů, úklidu po malování atd. Dále se jedná o učení se dovednostem a podporu při získávání
návyků spojených s péčí o domácnost na základě individuálních cílů klienta a s ohledem na jeho aktuální situaci.

100,-Kč/hod

2. Pomoc při údržbě domácích spotřebičů
Nácvik obsluhy a běžné údržby domácích spotřebičů, podpora při zajištění oprav a revizí.
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

(ARUM - oblast financí)

100,-Kč/hod
ÚHRADA

3. Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
Zahrnuje sestavování měsíčního rozpočtu a finančních plánů, výdej a ukládání peněz, podporu při využívání běžných
finančních produktů (bankovní účet, internetbanking atd.), podporu s vyřizováním běžné agendy (vyplňování složenek a
další) a podporu při nakupování běžných věcí.
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
1. Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

100,-Kč/hod
ÚHRADA
100,-Kč/hod

2. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Zahrnuje podporu ve využívání běžných veřejných služeb (kadeřnictví, knihovna, Centrum duševního zdraví, adiktologická
ambulance atd.) včetně vyhledávání informací v tištěných a elektronických médiích a v jejich zprostředkování (nácvik
telefonické, elektronické a osobní komunikace). Mimo jiné zahrnuje i podporu v zajištění potřebné zdravotní péče.

100,-Kč/hod

3. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob
Zahrnuje podporu při komunikaci a vyjednávání s rodinou a blízkými, podporu rodiny (podání informací, podpůrné
rozhovory) a podporu ve využívání volnočasových aktivit (sport, výlety, rekondiční pobyty atd.) a společenských událostí
(ples, výstavy, divadlo atd.)
POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

100,-Kč/hod

ÚHRADA

1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Zahrnuje zastupování nebo podporu klienta při jednání s úřady, opatrovníky, sociálními službami, věřiteli, u soudu atd.
Jedná se o situace obhajoby práv a zájmů klienta.
BONA, o. p. s. 2007
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100,-Kč/hod

2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Zahrnuje podporu při vyřizování běžné agendy (s výjimkou agendy týkající se financí), podporu při dodržování léčebného
režimu včetně podpory při pravidelném užívání lékaři předepsané medikace a podporu při dodržování režimu dne
(podpora při vstávání apod.).
SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
Zahrnuje podporu v rámci pravidelných komunit zaměřených na rozvoj sociálních schopností a podporu ve vzájemné
komunikaci při domlouvání jídelníčků a společných úklidů vedoucí k dobrému soužití v komunitě (jednotlivci účtována
doba komunity po vydělení počtem účastníků).
Dále zahrnuje podpůrné a motivační rozhovory zaměřené na rozvoj nebo udržení sociálních schopností a dovedností,
podporu v oblasti prevence relapsu, podporu v oblasti vztahů na bydlení a případné urovnávání konfliktů mezi klienty.

100,-Kč/hod

ÚHRADA

100,-Kč/hod

100,-Kč/hod

Ještě zahrnuje podporu při řešení akutní (neočekávané) krize, mimořádných situací a podporu v průběhu hospitalizace v
zdravotnickém zařízení.

bezplatně

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

ÚHRADA

1) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
Zahrnuje podporu při řešení sousedských vztahů a podporu při navazování přirozených sociálních zdrojů v komunitě
(netýká se rodiny ani běžných služeb).

100,-Kč/hod

2) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Zahrnuje například nácvikové aktivity pro posilování paměti a dalších kognitivních schopností, edukaci a nácviky sociálních
situací, komunikace, asertivity atd.

100,-Kč/hod

3) Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

100,-Kč/hod

4) Podpora v oblasti partnerských vztahů

100,-Kč/hod

5) Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
Zahrnuje například podporu při jednání se zaměstnavateli, sepisování životopisu, vyhledávání nabídek zaměstnávání atd.
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ A POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

100,-Kč/hod
ÚHRADA

(ARUM - oblast zdraví a péče o vlastní osobu)
1) Pomoc při úkonech osobní hygieny

100,-Kč/hod

2) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

100,-Kč/hod

3) Pomoc při použití WC

100,-Kč/hod

Povinnosti poskytovatele sociálních služeb

Mapování potřeb, individuální plánování, hodnocení spolupráce a koordinační schůzky nad individuálním plánem klienta

BONA, o. p. s. 2007
Aktualizace: 07/2019

ÚHRADA
bezplatně

