
CENÍK SLUŽEB

CHRANBNEHO BYDLENI VYSKOV

obecná ustanovení:

Platba za poskytování sociální služby CHB Vyškovje stanovena ve smyslu tohoto ceníku.

Celková platba za službu CHB Vyškov se skládá z platby za ubytování a platby za péči.

Výše platby za užívání služby:

190 Kč / den - úhrada za ubytování

130 Kč / hod. - úhrada za úkon (příloha:č.1 , č.2 _ podrobný popis jednotlivých úkonů)

Ostatní služby - fakultativní úkony (příloha: č. 1 - podrobný popis úkonů)

Pravidla pro úhradu plateb:

Každý měsíc je vyhotoveno vyúčtování za odebrané služby, na základě evidence a dle tohoto ceníku,

Vyúčtování se provádí každý měsíc zpětně, a to nejpozději do 20 dne následujíciho měsíce.

Zajištěni stravy:

Možnost zajišiění obědu od externího dodavatele. Uhrada - klient plaiíjídla objednaná od externího

dodavatele dle podmínek, které má tento externí dodavatel.

Příspěvek na péči:

Pokud klient nemá přiznán příspěvek na péči, je povinen o něj (ve spolupráci s vedoucí CHB) zažádat.

V případě nepřítomnosti celého zapoěatého týdne (7 dní) se příspěvek poměrně krátí ve výši 25%.

Vstupní kauce:

Při nástupu klienta do Chráněného bydleníVyškov se skládá vratná kauce ve výši 5 000Kč.

Při ukončení pobytu se kauce v celkové výši 5 000Kč vrací zpět klientovi,

Elektronické záznamy:

Jednotlivé úkony sociální péče jsou zapisovány do elektronického systému Cygnus. ryto záznamy

jsou archivovány a slouží k měsíčnímu vyúčtování i ke kontrolní ěinnosti.

Tyto stanovené platby jsou v souladu s následujícími dokumenty:

Zákon ě. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.505/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení



zákona o sociálnich službách.

PříIoha: č- 1

Popis úkonů stanovená cena
l. základní činnosti

A: poskvtnutí straw nebo pomoc při zaiištění straw
1 , poskvtnutí straw nebo Domoc Dři zaiištění straw 1 30Kč/den

B: poskytnutí ubvtování
1. Ubytování, Keré má znakv bvdlení v domácnosti 190Kčiden

c: pomoc při zaiištění chodu domácnosti
,1 . pomoc při běžném úklidu a údžbě domácnosti 130Kč/hod
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů ,130Kč/hod

J, Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy
a běžnÝmi pochůzkami

130Kč/hod

D: Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným

sociálním prostředím
130Kč/hod

2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností

130Kč/hod

3, Podpora v oblasti partnerskÝch \ráahů í30Kďhod

E: Zpro§tředkování kontaktu se společenským prostředím
1 . Doprovod k lékaři, na zQmové aktivity, na orgány veřejné moci

a instituce poskytuiící veřeiné službv a doprovázení zpět
í 30Kč/hod

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

í 30Kč/hod

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

'l30Kč/hod

F: Sociálně terapeutické činnosti
§ocioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobnich a sociálních schopností a dovedností
podporuiících sociální začleňování osob

'l30Kč/hod

G: Pomoc při uplatňování práv, oprávněných ájmů a při obstarávání
osobnich áležitosti
í. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných

zájmů
130Kčihod

2. pomoc při wřizování běžných záležitostí 'l30Kč/hod

H: Pomoc při osobní hygieně a posMnutí podmínek pro osobni
hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 130Kč/hod
2, pomoc při základní péěi o vlasv a nehtv 'l30Kč/hod
3, Pomoc při použítí WC 130Kč/hod

ll. Fakultativní úkonv
1. spotřeba elektrické energie v rámci využití vlastního televizoru ,l Kč/ den
2. spotřeba elektrické enerqie v rámci wužití vlastního oočítaěe 4Kč/ den
3. Doprava ,,ústavním" vozidlem

Náklady na ,1hod. obsluhv automobiIu
8,50Kč/lkm
1S3Kďhod


