Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Prokopova 25, Plzeň 1, 301 00, IČ: 45331154
Název služby: Můj 1 + 0 pro osoby s postižením
Adresa: Tř. 1. Máje 525, 334 01 Přeštice
Úhrady stanoveny dle vyhlášky 505/2006 Sb.
Rozpis úhrad je schválený Správní radou Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Platnost od 1. 8. 2019

ROZPIS ÚHRAD
Popis úkonu

Cena

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění celodenní stravy – cena potravin

104,- Kč/den

2. Náklady spojené s přípravou stravy
- podpora a pomoc asistenta při přípravě jídla

25,- Kč/den

3. Obědy od pondělí do pátku - externí dodavatel

cena se řídí dle
platného ceníku
dodavatele

b) Poskytnutí ubytování
1. Jednolůžkový pokoj v domě Tř. 1. Máje 525, Přeštice
(do ceny jsou zahrnuty provozní náklady související s ubytováním, tj. energie,
základní hygienické a úklidové prostředky, prací prášek)

5735,- Kč/měsíčně

2. Dvoulůžkový pokoj v domě Tř. 1. Máje 525, Přeštice
(do ceny jsou zahrnuty provozní náklady související s ubytováním, tj. energie,
základní hygienické a úklidové prostředky, prací prášek)

4278,- Kč/měsíčně

3. Jednolůžkový pokoj v bytě 2+1, Husova 1043, Přeštice
(do ceny jsou zahrnuty provozní náklady související s ubytováním, tj. nájemné,
zálohy na energie)

4. Podpora a pomoc asistenta při praní a drobné opravě ložního a
osobního prádla a ošacení, žehlení

5 400,- Kč/měsíčně
úkon je v ceně
ubytování

c) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. Podpora a pomoc asistenta při běžném úklidu a údržbě
domácnosti
-

pomoc při úklidu zahrnuje asistenci pracovníka při vysávání,
vytírání, utírání prachu, mytí nádobí apod.

130,- Kč/hod

2. Pomoc při údržbě domácích spotřebičů
-

nácvik běžné manipulace s domácími spotřebiči (sporák,
mikrovlnka, varná konvice, žehlička, mixér aj.)

130,- Kč/hod

3. Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy
-

s nákupy různého druhu, nácvik hospodaření s penězi, tvorba
finančního plánu, příp. s evidencí příjmů a výdajů

130,- Kč/hod

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. Podpora a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním prostředím
130,- Kč/hod
-

podpora při vyhledávání kontaktů a příležitostí, zprostředkování
různých možností a kontaktů

2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností
130,- Kč/hod
-

nácvik telefonování a obsluhy telefonu, nácvik obsluhy počítače
nácvik cestování MHD, pohyb ve městě
podpora v dodržování léčebného režimu
nácvik plánování a psaní jídelníčku na týden apod.

3. Podpora v oblasti partnerských vztahů
-

v případě potřeby zprostředkování odborníka v oblasti
partnerských vztahů a sexuality
podpora při sepsání a uveřejnění inzerátu při hledání partnera
apod.

130,- Kč/hod

4. Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do
pracovního procesu
130,- Kč/hod
-

-

rozhovory v rámci individuálního plánování ohledně vytváření
představ o pracovní činnosti klienta na základě jeho schopností,
přání, možností a dovedností
podpora a pomoc s hledáním práce, sepsáním životopisu a
motivačního dopisu
pomoc s orientací na pracovním trhu a v zákoníku práce
podpora při udržení si pracovního místa

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity,
společenské a kulturní akce, na úřady apod.
130,-Kč/hod
2. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a
informačních zdrojů
-

podpora ve vyhledávání služeb v místě bydliště a jinde
podpora ve využívání služeb – např. kadeřník, pedikúra,
knihovna, externí dodavatel obědů apod.
pomoc s vyhledáváním informací na internetu

130,- Kč/hod

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

podpora v písemné, telefonické i ústní komunikaci s rodinou
podpora pracovníka při osobních schůzkách klienta s rodinou
apod.

130,- Kč/hod

f) Sociálně terapeutické činnosti
1. Podpora a pomoc v takových činnostech, které udržují nebo
rozvíjejí klientovy schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech, 130,- Kč/hod
které podporují sociální začlenění osob
-

učení se chování, které je okolím přijímáno pozitivně, schopnost
sebeovládání
organizace volného času
podpora v péči o zevnějšek

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí:

1. Podpora a pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů
130,- Kč/hod
-

-

podpora klienta při jednání na úřadech, v bance, na poště, včetně
pomoci s vyřízením různých dávek, karet, slev apod.
podpora klienta při uplatňování jeho práv, např. při reklamaci, při
uplatňování práva si stěžovat, ať na kvalitu poskytovaných služeb
v chráněném bydlení, nebo na jakoukoliv jinou veřejnou službu
apod.
seznámení klienta s jeho právy a podpora při uvědomování si
jeho práv, např. při rozhovorech v rámci individuálního plánování

2. Podpora a pomoc při vyřizování běžných záležitostí, např.
-

pomoc s vypsáním složenky nebo jiných tiskopisů
pomoc s platbou běžných poplatků, zejm. za telefon apod.

130,- Kč/hod

h) Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
1. Podpora a pomoc při úkonech osobní hygieny, např.
základní péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC aj.

130,- Kč/hod

I.
V případě, že se pracovník věnuje klientovi individuálně při jednotlivých úkonech, je účtována
maximální částka stanovená poskytovatelem (viz tabulka výše). Pokud pracovník poskytuje
asistenci při jednotlivých úkonech více klientům současně (např. společný doprovod klientům
na akci, společný úklid apod.), je částka úkonu stanovena na 65,- Kč/hod.
II.
Pokud poskytování úkonů péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (minimální
doba úkonu je 5 min., doba úkonu se zaokrouhluje po 5 min. – př. pokud bude doba úkonu
trvat 8 min., počítáme 10 min).
III.
Klient je povinen uhradit náklady za ubytování v plné výši i v případě, že pobýval mimo
chráněné bydlení (např. hospitalizace, dovolená u rodiny, rekreace apod.).
IV. Minimální měsíční zůstatek
V případě, že klient nemá jiný příjem než invalidní důchod a příspěvek na péči, stanovil
poskytovatel pro klienta minimální měsíční zůstatek na věci osobní potřeby (doplatky za léky,
doprava, drogérii, ošacení aj.) na 10% z invalidního důchodu klienta.
V. Žádost o slevu na platbách
Jestliže klient žádá o slevu na platbách, protože jeho příjem nedosahuje potřebné výše, je
povinen poskytovateli doložit veškeré své příjmy (invalidní důchod, příspěvek na péči,
výdělečná činnost aj.). Pokud je klientovi poskytována sleva, je povinen hlásit poskytovateli
jakékoliv změny ve výši příjmů (zvýšení důchodu, zvýšení příspěvku na péči, výdělečná činnost
apod.) do 15 dnů ode dne změny.
Pokud platba za poskytnutou péči přesáhne výši příspěvku na péči, kterou klient pobírá, může
si požádat o slevu do výše příspěvku na péči.
VI.
Pokud klient nepobírá příspěvek na péči a žádá o slevu na platbách za poskytovanou péči, bude
mu účtována taková výše příspěvku na péči, která je platná pro 1. stupeň závislosti.

