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Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby Podpora samostatného bydlení

Ceník služby Podpora samostatného bydlení
platný k 1.2.2023

1. Úhrada za poskytnutou péči

Základní úkony služby mají úhradu stanovenu ve výši:

Počet hodin poskytnuté péče

81 hodin a více

80 hodin a méně

Cena za hodinu

135,- Kč

155,- Kč

Na sníženouúhradu má nárok i klient, který využívá 81 a více hodin péče od různých poskytovatelů,

ovšemza podmínky využívání stejného druhu sociální služby. Tuto skutečnost musísám oznámit.

Výše úhrady za základní činnosti je stanovena na základě skutečného časupotřebného k zajištění úkonu
dle Vyhlášky 505/2006 Sb. k Zákonu o sociálních službách, kterou se provádí některá ustanovení zákona

o sociálních službách, ve zněnípozdějších změn.
Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonu se skládá z času, po který pracovník provádí

úkony přímo u klienta a časunezbytného k zajištění činností (dále ČNZČ).
ČNZČ je čas přípravy pracovníka na kontakt s klientem (příprava pomůcek, materiálu, studium

dokumentace, čas strávený na cestě ke klientovi, předání informací mezi pracovníky apod.) ČNZČ
vykazujeme pouze jednou v rámci jednoho kontaktu s klientem.

ČNZČ je stanoven paušálně ve výši:
15 minut z hodinové sazby 135,- Kč za úkon, = 33,75,- Kč za 1 setkání.

15 minut z hodinové sazby 155,- Kč za úkon, = 38,75,- Kč za 1 setkání.

V případě fakultativních činností se ČNZČ nezapočítává.

Základníúkony sociální služby dle 59 vyhlášky 505/2006 Sb.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnost,

pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

pomoc se zajłstenłm stravy,

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování,

podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.
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Výchovné, vzdělávací a aktivizacm cłnnosti
podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,

pracovně výchovná činnost s dětmi,
nácvik a upevňovánímotorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
pomoc při obnovenínebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
podpora v oblasti partnerských vztahů,
podpora při zvládání návyků souvisejících se zařazenímdo pracovního procesu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity,
na orgány veřejné pomociposkytující veřejné služby a doprovázení zpět,

podpora při získávání návyků souvisejících se zařazenímdo běžného společenského prostředí
včetně běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.

Sociálně terapeutické činnosti
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a

sociálních schopností a dovednostípodporujících sociální začleňování osob,

Pomoc při uplatňovánípráv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Pokud je doba poskytování úkonu kratší než 60 minut, výšeúhrady se krátí dle skutečně
spotřebovaného času.Vyúčtování je provedeno na základě písemného záznamuv Kartě poskytovaných
výkonů. V Kartě se evidují jak základní, tak fakultativní činnosti poskytnuté klientovi.
V případě, žeklient je příjemcem příspěvku na péči, zavazuje se poskytovatel účtovat mu poskytované
úkony péče měsíčněmaximálně do výšepřiznaného příspěvku na péči. Péče přesahující tuto částku
bude účtována časově, ale klientovi poskytována zdarma. Fakultativní činnosti hradí klient vždy v plné

výši.
V případě, že klient není příjemcem příspěvku na péči zavazuje se poskytovatel účtovat za poskytnuté
úkony péče měsíčněčástku v maximální výši odpovídající aktuální finanční hodnotě přiznaného 1.

stupně příspěvku na péči. Péče přesahující tuto částku bude účtována časově, ale klientovi poskytována
zdarma. Fakultativní činnosti hradí klient vždy v plné výši.
Pokud klient zažádal o příspěvek na péči či jeho zvýšení, je povinen informovat neprodleně
Poskytovatele o případných změnách ve výši dávky. Výše měsíčního vyúčtování mu bude upravena od

následujícího kalendářního měsícedle postupu uvedeného výše.
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Kopie A4 — černobílá (jednostranně)
Kopie A4 — černobílá (oboustranně)

Kopie A4 — barevná (jednostranně)
Kopie A4 — barevná (oboustranně)

1,- Kc
2,- Kc

Tisk fotografie A4/A5 — černobíle/ barevně 3,-Kč/ks

(na běžný papír)

Výše úhrady za fakultativní činnosti vychází z kalkulací v Organizační směrnici Fakultativní činnosti.

V Kroměříži dne 3. 1. 2023

Účinnost: 1. 2. 2023

služoy města Kr ěříŽe,
příspěvková organizace Č 1193430
Podpora samostat é bydlení

K. čapka 3333/2, 7 Kromerłz
Tel.: 573 56

Zpracovala: Mgr. Romana Hejdová
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