A. CENÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Rozsah úkonů:
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:
a)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1.
pomoc s přípravou stravy,
2.
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel – zajištění
stravy (oběda)
b)
poskytnutí ubytování klientům s trvalým bydlištěm ve městě Orlová
poskytnutí ubytování klientům s trvalým bydlištěm mimo město Orlová
1.
ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2.
v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
žehlení,
c)
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
d)
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
e)
zprostředkování kontaktů 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,
f)
sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování
vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
g)
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
h)
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:
a)
používání vlastního elektrospotřebiče - TV, rádio, DVD, vařič, PC
- lednice

79 Kč / oběd
10 Kč/dovoz oběda

Pokud poskytování výše uvedených úkonů - vyjma bod a) a b), včetně času nezbytného k jejich
zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Suroviny na přípravu stravy si kupují klienti sami, z vlastních prostředků, (důchod, hmotná nouze).
Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a za stravu nezůstala částka k zajištění
ostatních výdajů, částka za ubytování se po dohodě s klientem sníží.
Platnost ceníku: od 1. 6. 2022

150 Kč/denně
200 Kč/denně

130 Kč/1 hod.

130 Kč/1 hod.

130 Kč/1 hod.

130 Kč/1 hod.
130 Kč/1 hod.

130 Kč/1 hod.

10 Kč/měsíc
30 Kč/měsíc

