Příloha ke smlouvě č. 2

CENÍK – BYDLENÍ K-PAX
(služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby:

Úhrada za péči:
I.

Činnosti, za jejichž poskytnutí je vyžadována od uživatele úhrada



Poskytnutí stravy



Pomoc při zajištění chodu domácnosti



Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti



Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím



Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí



Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Výše úhrady za poskytnutí těchto činností a úkonů činí 100 Kč za hodinu, u individuálně
poskytnuté podpory činí 25 Kč za hodinu u skupinově poskytnuté podpory a to dle skutečně
spotřebovaného času, včetně času nezbytného k zajištění těchto úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů
netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Podrobný přehled a popis jednotlivých úkonů v daných činnostech je uveden v příloze č. 1 tohoto
ceníku.

Úhrada za ubytování:
I.
II.

III.

Cena za ubytování činí 5 300 Kč/jednolůžkový pokoj, 4 100 Kč/dvoulůžkový pokoj.
Částka za ubytování je stanovena za kalendářní měsíc a zahrnuje i veškeré další poplatky
s ubytováním spojené (elektřina, voda, topení, atd.), včetně využívání veškerého
základního vybavení.
Cenu za ubytování hradí uživatel i v případě, že dočasně byt/pokoj neužíval (např. hospitalizace,
dovolená apod.) a zároveň požádá o rezervaci pokoje. Rezervační poplatek jednolůžkového
pokoje činí 4 800 Kč, dvoulůžkového pokoje 3 600 Kč.
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Úhrada za stravu:
I.

Organizace je povinna, pokud o to uživatel požádá, stravu zajistit. Cena za stravu nepřekročí
cenu stanovenou vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Snížení úhrad:
V případě, že příjem uživatele nestačí na pokrytí úhrad za poskytnuté úkony dle níže uvedeného
ceníku, má možnost písemně požádat poskytovatele o slevu. K této žádosti je třeba doložit, obvykle
formou čestného prohlášení, přehledem vlastních příjmů.
Pokud uživatel v kalendářním měsíci nemá prokazatelně žádný příjem, úhradu za ubytování zaplatí
zpětně dle písemně dohodnutého splátkového kalendáře.
V Českých Budějovicích 1. 2. 2019
S platností od 1. 2. 2019
Zdeňka Kuviková v. r.
ředitelka

Přílohy:
Příloha č. 1 – Přehled úhrad za jednotlivé činnosti a úkony
Příloha č. 2 – Přehled typů ubytování a úhrad za ubytování
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Příloha č. 1 - Přehled úhrad za jednotlivé činnosti a úkony
Činnosti a
úkony dle Popis obsahu úkonu, včetně praktických případů
zákona

Úhrada

Základní sociální poradenství

Popis

Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím
sociální služby.

Poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o
jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální
péče.
NE
Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s
poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro
zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se
spolupodílejí na péči o osobu.
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Činnosti a
úkony dle Popis obsahu úkonu, včetně praktický případů
zákona

Poskytnutí stravy:

1.

Pomoc s přípravou stravy

Popis

A

2.

Úhrada

ANO

Zahrnuje pomoc s přípravou stravy, pomoc při úpravě stravovacích návyků, pomoc při
sestavování jídelníčku, plánování potřebných surovin a finanční rozpočet jídla, podpora při Individuálně:
100 Kč/hod.
vaření a pečení, pomoc s nákupem, pomoc s nákupním seznamem, atp.
Skupinově:
25 Kč/hod.

Pomoc při zajištění stravy jiným způsobem (tzn. zprostředkování stravy od jiného subjektu
vč. pomoci při uzavření smlouvy mezi uživatelem a subjektem dodávajícím stravu).
Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
Individuálně:
100 Kč/hod.
dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

B

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1.

Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti

ANO

Popis

Pomoc, která je více asistencí a péčí o klienta, než systematickým tréninkem dovednosti.

Popis

2.

Popis

3.

Podpora při udržování domácnosti (kontrola úklidů), nácvik ovládání pračky či sušičky, Individuálně:
čištění filtrů v sušičce, pomoc při stěhování, podpora a pomoc při jarním a vánočním úklidu 100 Kč/hod.
Skupinově:
(včetně spol. prostor), podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu
25 Kč/hod.
domácnosti (hodnocení úklidů společných prostor a jejich připomínání), vyvážení popelnic,
atp.
Pomoc při údržbě domácích spotřebičů
Zajištění oprav a revizí, praktická pomoc s běžnou údržbou.
Podpora při výměně žárovek v lampičkách, údržba notebooku, tabletu či mobilu, atp.

Individuálně:
100 Kč/hod.
Skupinově:
25 Kč/hod.

Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
Zahrnuje sestavování měsíčního rozpočtu a finanční plánování, výdej/uložení peněz, Individuálně:
pomoc s využíváním finančních služeb, pomoc s vyřízení běžné osobní agendy - vyplňování 100 Kč/hod.
Skupinově:
složenek, poštovní služby, doprovody a praktická pomoc s nákupy atd.
25 Kč/hod.

C

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
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ANO

Popis

Zahrnuje volnočasové a aktivizační aktivity (sport, výlety, rekondiční pobyty, společenské
události).

Popis

2.

Popis

3.

Popis

4.

Popis

5.

Hraní ping pongu, hraní společenských her, výlety, prázdninový pobyt, pořádané akce na
CHB, procházky, venčení psů, bowling, plavání, fotbal, sportovní aktivity či zájmové
činnosti, atp.

Zdarma.

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Zahrnuje např. nácvik sebeobsluhy, nácvikové aktivity pro posilování paměti, dovednosti
psaní, čtení a počítání, posilování komunikačních dovedností, asertivity atd.

Individuálně:
100 Kč/hod.
Skupinově:
25 Kč/hod.

Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
Pomoc se zajištěním vhodného prostředí pro studium, pomoc při řešení sporů vzniklých ve
vzdělávacím prostředí, atd.

Individuálně:
100 Kč/hod.
Skupinově:
25 Kč/hod.

Podpora v oblasti partnerských vztahů
Pomoc s písemnou či e-mailovou komunikací partnerů, podpora při řešení konfliktů mezi
partnery, atp.

Zdarma

Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
Zahrnuje pomoc nebo nácvik pravidelného vstávání, pomoc v jednání se zaměstnavatelem Individuálně:
(např. při pracovní neschopnosti, dovolené), pomoc s úpravou denního režimu, nácvik 100 Kč/hod.
Skupinově:
cestování do zaměstnání, pomoc při výběru pracovního oděvu, atd.
25 Kč/hod.

ANO

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

Popis

D

Doprovod dítěte/dětí uživatele služby - tento úkon poskytujeme pouze za výjimečných
Individuálně:
okolností (např. osamělý rodič v krizové situaci, bez možnosti podpory jiné osoby apod.) a 100 Kč/hod.
po dohodě s příslušným pracovníkem.
Skupinově:
Doprovod na aktivity v jiných organizacích, doprovod k soudu, na policii či na úřady, atp.

2.

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
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25 Kč/hod

Popis
Popis

3.

Popis

E

F

Popis

1.

Popis

2.

Zahrnuje pomoc ve využívání běžných veřejných služeb a jejich zprostředkování, při
získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí. Individuálně:
100 Kč/hod.
Zahrnuje pomoc v zajištění potřebné zdravotní péče (nejen psychiatrické) atd.
Skupinově:

Doprovod k lékaři, zajištění praktického lékaře či ambulantního psychiatra, objednání 25 Kč/hod
k lékařům (kožní, gynekologie, ortopedie a jiné), atp.
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob
Zahrnuje podporu klienta při komunikaci a vyjednávání s rodinou, podporu rodiny (podání
informací, komunikace s rodinou, zajištění odborné podpory rodině apod.). Zahrnuje Individuálně:
poradenství a zajištění odborné péče během těhotenství a po porodu, zprostředkování 100 Kč/hod.
pedagogické podpory nebo dobrovolníka za účelem zvládání péče o dítě, pomoc při jednání Skupinově:
25 Kč/hod.
se školou, podpora klienta při řešení výchovných problémů atd.
Sociálně terapeutické činnosti:

ANO

Sociálně-terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
Individuální plánování, protikrizový plán, kompetenční dotazník, mapovací dotazník, noční
pohotovost, emocionální podpora, krizová intervence, motivační rozhovor, podpis
smlouvy/ceníku/pravidel a povinností/předávacího protokolu/dohody o uložení finančních
Zdarma
prostředků, intervenční pomoc při řešení mezilidských problémů, neformální rozhovory
během dne, každodenní komunity (skupiny, na nichž všichni uživatelé s pracovníky plánují
den a po té společně den hodnotí, prostor pro veškeré náměty či připomínky), atp.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
ANO
záležitostí:
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
Zahrnuje zastupování nebo podporu klienta při jednání např. s úřady, sociálními službami,
věřiteli, u soudu atd. Jedná se o situace obhajoby práv a zájmů klienta.

Individuálně:
100 Kč/hod.
Skupinově:
25 Kč/hod.

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Jedná se např. o pomoc při vyplňování dotazníků, žádostí, formulářů, zřízení bankovního
účtu apod.

G

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1.

Pomoc při úkonech osobní hygieny
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Individuálně:
100 Kč/hod.
Skupinově:
25 Kč/hod.

ANO

Popis
Popis

2.

3.

Pomoc při osvojení základních návyků při péči o sebe.

Individuálně:
100 Kč/hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při osvojování základů péče o vlasy a nehty, pomoc se zajištěním základní péče o
vlasy a nehty.

Individuálně:
100 Kč/hod.

Pomoc při použití WC

Individuálně:
100 Kč/hod.
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Příloha č. 2 – Přehled typů a úhrad za ubytování

Branišovská
Přízemí

Adresa

Branišovská
1. patro

Adresa

Branišovská
2. patro

Adresa

Popis bytu 1+1
Pro 2 osoby
1x společné WC
Společná koupelna (1 sprcha)
Společná kuchyně - základní vybavení (lednice, jídelní kout, sporák,
základní nádobí)
Společná chodba
Byt je vybaven základním nábytkem.
Popis bytu 4+1

Pro 4 osoby
4 samostatné pokoje (každý obyvatel má samostatný neprůchozí pokoj)
1x společné WC
Společná koupelna (1 vana)
Společná kuchyně - základní vybavení (lednice, jídelní kout, sporák,
základní nádobí)
Společná chodba
Jednotlivé pokoje jsou vybaveny základním nábytkem.

Popis bytu 4+1
Pro 4 osoby
4 samostatné pokoje (každý obyvatel má samostatný neprůchozí pokoj)
1x společné WC
Společná koupelna (vybavení 1sprchový kout)
Společná kuchyně – základní vybavení (lednice, jídelní kout, sporák,
základní nádobí)
Společná chodba
Jednotlivé pokoje jsou vybaveny základním nábytkem.

Typ ubytování

Nájemné

Pokoj č. 1
dvoulůžkový

4 100,-

Typ ubytování

Nájemné

Pokoj č. 2
jednolůžkový
Pokoj č. 3
jednolůžkový
Pokoj č. 4
jednolůžkový

5 300,-

Pokoj č. 5
jednolůžkový
Typ ubytování

Nájemné

Pokoj č. 6
jednolůžkový
Pokoj č. 7
jednolůžkový
Pokoj č. 8
jednolůžkový
Pokoj č. 9
jednolůžkový

K-PAX SPOLEČNÉ PROSTORY - UŽÍVÁNÍ TĚCHTO PROSTOR JE SOUČÁSTÍ UBYTOVÁNÍ

Obývací pokoj v 1. patře, úklidová místnost, dvůr
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5 300,-

Žerotínova
Přízemí

Adresa

Žerotínova
1. patro

Adresa

Popis bytu 2+1
Pro 2 osoby
1x společné WC
Společná koupelna (1 sprcha)
Společná kuchyně se nachází ve sklepní části domu - základní
vybavení (lednice, jídelní kout, sporák, základní nádobí)
Společná chodba
Byt je vybaven základním nábytkem.
Popis bytu 3+1
Pro 3 osoby
3 samostatné pokoje (každý obyvatel má samostatný neprůchozí
pokoj)
Společné WC a koupelna se nachází v přízemí.
Společná kuchyně se nachází ve sklepní části domu - základní
vybavení (lednice, jídelní kout, sporák, základní nádobí)
Společná chodba
Jednotlivé pokoje jsou vybaveny základním nábytkem.

Typ ubytování

Nájemné

Pokoj č. 1
jednolůžkový
5 300,Pokoj č. 2
jednolůžkový
Typ ubytování

Nájemné

Pokoj č. 3
jednolůžkový
Pokoj č. 4
jednolůžkový

Pokoj č. 5
jednolůžkový

K-PAX SPOLEČNÉ PROSTORY - UŽÍVÁNÍ TĚCHTO PROSTOR JE SOUČÁSTÍ UBYTOVÁNÍ

Úklidová místnost, prádelna/sušírna, zahrada, terasa, zahradní domek

FOKUS České Budějovice, z.ú. I Novohradská 1058/71, 370 08 České Budějovice
tel. +420 383 136 220, + 420 774 893 657 I e-mail: fokus@fokus-cb.cz I www.fokus-cb.cz
IČO: 270 23 583 I Spisová značka U 89 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

5 300,-

