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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby 

 

Ceník základních činností  

 

I. Části úhrady a jejich výše 

 

V sociální službě chráněné bydlení hradí uživatel úhradu za ubytování, stravování a poskytované 

činnosti péče. Úhrada je stanovena v této výši: 

 

Základní činnosti Upřesnění Výše/jednotka 

a) ubytování 
v jednolůžkovém pokoji 140 Kč/den, 4200 Kč/měsíc 

ve dvoulůžkovém pokoji 130 Kč/den, 3900 Kč/měsíc 

b) stravování  

snídaně 15 Kč 

oběd 55 Kč 

svačina 15 Kč 

večeře 20 Kč 

celodenní stravování 105 Kč 

činnosti péče 
rozsah poskytování je 

specifikován v kapitole 2 

130 Kč/za hodinu, 

za měsíc však maximálně do 

výše příspěvku na péči 

 

V rámci činností péče je zajištěno poskytování: 

 

Základní činnosti úkon 

pomoc při zajištění chodu 

domácnosti: 

1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,  

2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,  

3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými 

pochůzkami,  

4. pomoc s přípravou stravy 

výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti: 

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím,  

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností,  

3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,  

4. podpora v oblasti partnerských vztahů,  

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního 

procesu,  

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,  

2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a 

informačních zdrojů,  

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  



sociálně terapeutické činnosti: 

 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 

sociální začleňování osob,  

 

pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních 

záležitostí: 

 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 

zájmů,  

 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  

 

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.  

 

Fakultativní činnosti Upřesnění Výše/jednotka 

Tisk A4 jedna strana  2,- 

TV, rádio 

Uživatel je povinen se přihlásit 

k placení koncesionářských 

poplatků, zařizuje opatrovník 

 

Připojení k internetu na 

pokoji 
 120,-/měsíc 

Vlastní lednice na pokoji  50,-/měsíc 

 

II. Způsob stanovení úhrady 
 

1. Výše úhrady za činnosti péče je stanovena v minutách, je účtována vždy podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu činnosti. Pokud se podpora poskytuje více 
uživatelům současně, částka se dělí počtem uživatelů. Pokud je poskytována podpora v činnostech 

péče o společnou domácnost, je částka dělena počtem uživatelů, kteří v daném čase využívají službu 

CHB. Činnosti péče se neúčtují, pokud uživatel není ve službě přítomen více jak 24h (dovolená, 
hospitalizace, pobyt u rodiny…). 

Úhrada za činnosti péče stanovena maximálně do výše aktuálně přiznaného stupně příspěvku na 

péči. V případě, že vyúčtování jednotlivých úkonů základních činností péče přesahuje výši 

přiznaného příspěvku na péči, je uživateli poskytnuta sleva. 
 

2. Uživatel má možnost si jednotlivá jídla odhlásit nejpozději do 8.30 téhož dne, kdy nebude jídlo 
odebírat. 

 

3. Úhrada za ubytování se při nepřítomnosti uživatele v zařízení nevrací. 

 

III. Platnost a účinnost 

 
Tento ceník nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: …................................... 

 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

                podpis Uživatele (opatrovníka) podpis Poskytovatele 


