Uhrady za službu chráněné bydlení Stéblo (Dobříš)a
způsob jejich lyúčtování- ceník
L
a)

vÝše iednotliyých úhrad

VÝše úhrad za stravu:

1. Pomoc s přípravou §třavy:
v připadě dopomoci při připravě stravy z vlastních zdTojů se ěástka odvíji od
skutečných nákladů potravin (ty si uživatel hÍadísám) a spotřebovaného času
pracovníka v sociálních službách (součást vyúčtovániZa péčiza měsíc).

b) VÝše úhrad za ubytování:

Výše úhrady za ub},tování činí3 000 Kč měsíčně, jedná se o zálohu, jejížvýše se

můžeměnit na základě skutečně spotřebovaných energií a služeb. (v částceje zahmuta
platba do fondu oprav, §práva nemovitosti, centrálni v},tápění, studená a teplá voda,
elektrický proud, pravidelné revize, odvoz komunálniho odpadu),
c) VÝše

úhrad za poskvtnutou póči:

Úhrada za péčipracovníkův sociálních službách je vyžadována
chráněné bydleni dle zákona 108/2006 Sb. u následujících úkonů:

u sociálni

služby

při zajištění chodu domácno§ti:
pomoc
při
1,
běžnémúklidu a údržbědomácnosti,
2, pomoc při údržbědomácích spotřebičů,
3. podpora v hospodařeni s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
c) pomoc

d) wýchovné, vzdělávaci a aktivizačníčinnosti:
1, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálnim plostředim,
2,
3.
4.
5.

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálnich schopností a dovedltostí,
zajištění podmínek pro přiměřené vzděláváni,
podpora v oblasti partnerských vztahů,
podpora při Získávání návyků sot]visejících se zařazením do pracovního procesu,

e)

zpřo§tředkováíí kontaktu

§e

§polečenským přostř€dímI

l. doprovázení do školy, školskéhozařízení, Zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na

orgány veřejné moci a instituce po§k}tujici veřejné §lužby a doproýázeni zpět,
2. podporu a pomoc při využíváníběžně dostupných služeb a informačníchzdrojů,
3, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujicich sociální začleňováníosob,

f) sociálně terapeutické ěinno§ti:

sociotelapeutické činnosti, jejichž posk},továni vede k rozvoji nebo udrženíosobnich a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňováníosob,

g) pomoc při uplatňování práY, oprávněných zájmů a při obstarávání o§obních

záležito§tí:
l. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňovriní práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizováni béžnýchzáIežltosti.
h) pomoc
1.

při osobni hygieně a poskytnutí podmínek pro o§olrní hygieíu:

pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základni péčio vlasy a nehty,
3, pomoc při použiti Wc.

cenr za poškytnutou péčije stanoYena dle stupně přrznaného příspěvku na péči:
Bez

příspěvku

l.stupeň
stupeň
3. §tupeň
4, §tupeň
2.

22 Kčlhod.
44 Kč/hod.
66 Kč/hod.
88 Kč/hod.
110Kč/hod,

Uživatel služeb se zavazuje za služby v chráněném bydlení poskytovateli ubradit poplatek
na základě měsíěniho vyúčtovlinía dle skutečně §poťebovaného času, který je evidován
po minutrich,

IL vYúčtoYáníúhradI
1

.

Vyúčtováníúhrady za poskytnutou péěi proběhne zpětně za každý měsíc.

2,

Vyúčtováníúbrady za pomoc s přípravou stra\y se provádí zpětně za každý měsíc -je
součástívyúčtovániza poskytnutou péči.

3,

Vyúčtovánízáloh úhrady za ubytování bod b) 1 §e provádí 1 x ročně na základě
skutečné spotřeby.

Splatnost plateb za ubytování bod b) (Kč 3 000) je vždy 21. den v měsíci, za který se
poplatek platí. Platba můžebýt provedena v hotovosti či bankovním převodem na účet
Stébh u Českéspořitelny:
0527790379loaoo

splatnost plateb za po§kytnutou péčibod c) je vždy od l. do 21. dne měsice
následujícího po měsíci, za který se poplatek platí. Platba můžeblt provedena na základě
obdrženého vyúčtovánív hotovosti či bankovnim převodem na účetstébla uvedený výše.
uživatel nebo opatovník dále obdrží1x ročně q,účtovániměsičníchúhrad za ub},tování.
Pokud dojde ke zvýšeni nákladů posk),tovatele vynakládaných na provoz chráněného

b},tu,je poskytovatel oprávněn zvýšit úhradu Za ub}tování tak, aby tato úhrada odpovídala
nákladům poskytovatele, Případný přeplatek bude vráccn uživateli v hotovosti.

IIL Pravidla pro využitíosobnich orostředků (kapesného):
osobní nákupy a veiejně dostupné služby si uživatel platí ze svých osobnich finančních
prostředků.

Osobní finančni prostředky můžespravovat bud' uživatel sám, nebo

V takovém připadějsou výdaje využivány

s

dopomocí.

a účtovány následujícím způsobemI

1. Každý znžiýatelůmá vlastní sešit s evidencí hospodaření, kam si eviduje každý pohyb
svých financí, Výdaje se dokládaji paragonem (pokud je to možné),případně kopií
paragonu v případě, že je částka ťozpočítávánamezi vice uživatelů(částky musí bý,t

jmenovitě rozepsány), Paragony si uživatel v rámci podpory v hospodařeni s penězi lepí
do sešitu,
Na nakládání s těmito prostředky dohlížív rámci dopomoci s hospodařením s penězi
pracovnik v sociálnich službách, který má v daný okamžik službu,
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