Příloha č. 1

Ceník úhrad s účinností od 1.9. 2019 – Chráněné bydlení
Chráněné bydlení Skryje, Skryje 19, 594 55 Skryje, IČ 44990260
Ceny služeb jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Ubytování:

Jednolůžkový pokoj…………………
Dvoulůžkový pokoj…………..………

190 Kč/den
175 Kč/den

●cena služby zahrnuje:

1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti (každý pokoj má vlastní sociální zařízení umyvadlo, sprchový kout, WC).
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

V případě pobytu mimo zařízení (ze strany uživatele) se cena za ubytování nesnižuje.
Strava:

Celodenní strava včetně nápojů……………
165 Kč/denně
(snídaně 25Kč, 1 x svačina po 20Kč, oběd 75Kč, večeře 45Kč)

● cena služby zahrnuje:

1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

Uživatel hradí pouze odebrané porce.
Klienti mají možnost si připravit vlastní jídlo, ze svých zdrojů, v případě, že potřebují pomoct s přípravou, je jim účtována
částka ………………………………………………….. 115 Kč/h. Maximálně však 165 Kč/den.

Úkony, péče:

115 Kč/hod,

● cena služby zahrnuje:

1. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
5. sociálně terapeutické činnosti
6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

Fakultativní činnosti:
• doprava uživatele do zařízení, k lékaři, na poštu, na úřad, na volnočasové aktivity apod. 9,- Kč/ km

Další ujednání:
● Úhrada za úkon je účtována dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k jeho zajištění. Pokud
poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše
úhrady se poměrně krátí. Vyúčtování obsahuje úhradu za poskytování sociální služby ve výši rovnající se
součtu částek za jednotlivé úkony.
● Uživatel si z vlastních zdrojů hradí věci osobní potřeby, především vlastní hygienické potřeby a pomůcky,
léky, kompenzační pomůcky atd.
● Ceny za ubytování, stravu a úkony jsou splatné dle ustanovení č. VI. –Výše úhrady a způsob placení, dle
platné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem.
● V případě změny cen vstupních ekonomických nákladů spojených s poskytovanou službou je poskytovatel
oprávněn upravit výši úhrad za službu. Nový ceník uživatel obdrží nejpozději 15 dnů před datem, od
kterého má dojít ke změně výše cen.
● Ceník nabývá platnosti podpisem uživatele/opatrovníka, účinnosti nabývá datem 1.9.2019
Vypracoval dne: 5.8.2019
Hana Svobodová, DiS.
Vedoucí služby

………………………………….
podpis uživatele/opatrovníka

