
Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení

Sociální služby
města Kroměříže

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ KVĚTNÁ

Gen. Svobody 1194/15, Braunerova 2433/48,
Kromerłz, 76701
IČ 71193430 DIČ: CZ71193430
Tel.: 607 192 320 Web: http://www.sskm.cz/

Chráněné
bydlení
Květná

CENÍK služby Chráněné bydlení Květná
platný k 1. 2. 2023

1. Úhrada za bydlení (poskytnutí ubytování, včetně provozních nákladů)

Gen. Svobody 1194/15, 767 Ol Kroměříž
Počet lůžek Dispozice bytu
na pokoji
1

2

3+1

3+1

Braunerova 2433/ 48, 767 01 Kroměříž
Počet lůžek
na pokoji

1

2

Dispozice
rodinného domu

Cena/ 1 den

280,- Kč
278,- Kč

Cena/ 1 den

280,- Kč
278,- Kč

Cena/ 30 dnů

8.400,- Kč
8.340,- Kč

Cena/ 30 dnů

8.400,- Kč
8.340,- Kč

Úhrada za ubytování se platí vždy, i když je klient mimo Chráněné bydlení.

Zahrnuje ubytování, poplatky za komunální odpad a koncesionářské poplatky.
Záloha za poskytnuté ubytování v chráněném bydlení se platí do 28. dne

kalendářního měsíce, za který náleží. Při přijetí do tohoto zařízení v průběhu

kalendářního měsíce se platí předem za tento kalendářní měsíc ode dne nástupu

poměrná účast úhrady podle počtu dnů v kalendářním měsíci.

2. Úhrada za poskytnutou péči
Základní činnosti 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

Výše úhrady je stanovena na základě skutečného v

asu potřebného k zajištění úkonu
dle Vyhlášky 505/2006 Sb. k Zákonu o sociálních s užbách, kterou se provádí některá

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění ozdějších změn.
V případě, že je doba poskytování úkonu kratší ne 60 minut, výšeúhrady se krátí dle

skutečně spotřebovaného času.
Úhrada za poskytnutou péči je splatná do posledního dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, za nějž bylo vyúčtování př dloženo.
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Úhrada za poskytnutou sociální službu (ubytování, poskytnuté úkony péče) bude

vyúčtována a nespotřebovaná částka bude vložena na osobní účet klienta. Vyúčtování
úhrady za poskytnutí péče je předkládáno vždy k 10 dni v měsíci, který následuje

po měsíci, jehož se platby týkají.
V případě, žeje klient příjemcem příspěvku na péči, zavazuje se poskytovatel účtovat

mu poskytované úkony péče měsíčněmaximálně do výšepřiznaného příspěvku na
péči. Péče přesahující tuto částku bude klientovi poskytována zdarma.
V případě, že klient není příjemcem příspěvku na péči zavazuje se poskytovatel

účtovat za poskytnuté úkony péče měsíčněčástku v maximální výši odpovídající

aktuální hodnotě 1. stupně příspěvku na péči. Péče přesahující tuto částku bude

poskytována zdarma.

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 měsíce.

Základníúkony sociální služby dle 517 vyhlášky 505/2006 Sb.

a) poskytnutístravy nebo pomoc při zapstem 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. Stravu si klienti připravují

samostatně za podpory pracovníků, dále mohou odebírat obědy u externího

dodavatele, popřípadě v návazných službách/ zaměstnání, které klienti navštěvují.

b) poskytnutíubytování:
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 zařazenímdo pracovního procesu,
e) 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,
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,

2



Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení

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 osobníhygieně a poskytnutípodmínek pro osobníhygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.

3. Úhrada za stravu
o Náklady spojené se zajištěním stravy si zajišťují klienti chráněného bydlení sami,

případně s podporou pracovníků CHB v rámci úkonu „pomoc s přípravou stravy".

o V případě zajištění stravování u dodavatelské firmy bude cena odpovídat maximálně
stanovené výši úhrad dle vyhlášky č.505/2006 ve zněnípozdějších předpisů.

4. Fakultativní činnosti
o Fakultativní činnosti hradí klient v plné výši sám z vlastních finančních prostředků

v hotosti platbou do pokladny CHB 1x měsíčně.Na základě platby obdrží stvrzenku.

Fakultativní činnost

Úschova hotovosti nad 3.000,- Kč a cenností

Kopie A4 — černobílá (jednostranně)
Kopie A4 — černobílá (oboustranně)

Kopie A4 — barevná (jednostranně)
Kopie A4 — barevná (oboustranně)
Tisk fotografie A4/A5 — černobíle/ barevně
(na běžný papír)

Soukromá jízda klienta s řidičem

Oprava a úprava soukromého majetku
klienta

Používání vlastních elektrických spotřebičů

(Výše úhrady je stanovena dle průměrné
spotřeby daných elektrických spotřebičů

a vychází z ceny danou dodavateli energií
(elektrická energie 9,59 Kč/kWh, voda
106,15 Kč/m3).

Cena

60,- Kč/ měsíc

3,-Kč/1ks

200,-Kč/hod.+(8,-Kč x počet ujetých km)

200,- Kč/ hod. + cena materiálu

Viz. tabulka níže
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Druh spotřebiče

lednička
vařič dvouplotýnkový
vařič jednoplotýnkový
mikrovlnná trouba

varná konvice
topinkovač
vysavač
stolní počítač
notebook
žehlička

ventilátor
satelitní přijímač
VHS přehrávač
DVD přehrávač
rádio
minipračka

mobilní klimatizace
čistička vzduchu

V Kroměříži dne 3. 1. 2023

Účinnost: 1. 2. 2023

Úhrada

Kč/měsíc160,-
Kč/měsíc240,-
Kč/měsíc120,-

40,- Kč/měsíc
80,- Kč/měsíc
40,- Kč/měsíc
32,- Kč/měsíc
40,- Kč/měsíc
24,- Kč/měsíc
56,- Kč/měsíc
8,- Kč/měsíc
24,- Kč/měsíc
16,- Kč/měsíc
8,- Kč/měsíc
8,- Kč/měsíc

89,- Kč/měsíc (včetně vody)
Kč/ měsíc288,-

40,- Kč/ měsíc

Sociální služby města Kromerłze,
příspěvková organizace, IČ: 71193430

Chráněné bydlení ět

Gen. Svobody 1194/15,7 Ol mertz

Tel.: 607 19

Zpracovala: Mgr. Romana Hejdová
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