Centrum komunitních služeb Pro Život
zřizovatel hlavní město Praha
příspěvková organizace
118 00 Praha 1, Vlašská 344/25

Nařízení ředitele č. 4 ze dne 15. prosince 2021
Mění nařízení ředitele č. 3 ze dne 29. října 2021 za účelem stanovení úhrady za ubytování
a stravu z důvodů změny názvu a sídla organizace.

Sazebník poskytovaných služeb
Centrum komunitních služeb Pro život
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vydávám tento
sazebník poskytovaných služeb.

Úhrada za ubytování na den
Druh služby
Domov se zvláštním režimem
Chráněné bydlení Český Brod
Chráněné bydlení Praha
Chráněné bydlení Kolín

Další popis

Cena
210 Kč
200 Kč
210 Kč
210 Kč

Úhrada za stravu na den
Druh služby
Domov se zvláštním režimem

Cena
160 Kč

Další popis
(z toho náklady na potraviny 100,Kč, náklady na režii 60,- Kč,
přičemž uživatel bere na vědomí
informaci, že ve službě není kuchyň
a oběd se dováží za vysoutěženou
jednotnou cenu 79,35,- Kč.)

Ve službě chráněné bydlení poskytujeme klientům podporu při přípravě stravy. V rámci
co nejvyšší samostatnosti je tedy stravování v režii klientů a není tak součástí pravidelně
placené měsíční úhrady.
Úhrada za stravu se při nepřítomnosti vrací v hodnotě potravin.
Úhrada za ubytování se při nepřítomnosti klienta nevrací.
Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu (je-li služba sjednána) za
kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky
úhrady za ubytování a stravu se rovnoměrně sníží.
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Úhrada za úkony péče
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., § 73, odst. 4, náleží poskytovateli služby domov se
zvláštním režimem příspěvek na péči ve výši 100 % přiznaného příspěvku.
Ve službě chráněné bydlení hradí klient za úkony péče částku 100 Kč za 1 hodinu
poskytnuté péče.
Pomoc se zajištěním chodu domácnosti
pomoc při běžném úklidu a údržbě
domácnosti
pomoc při údržbě domácích spotřebičů
podpora v hospodaření s penězi včetně
pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

100 Kč/hodina

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním prostředím
nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a
dovedností
zajištění podmínek pro přiměřené
vzdělávání
podpora v oblasti partnerských vztahů
podpora při získávání návyků souvisejících
se zařazením do pracovního procesu

100 Kč/hodina

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět,
podporu a pomoc při využívání běžně
dostupných služeb a informačních zdrojů,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální
začleňování osob

100 Kč/hodina
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Sociální a terapeutické činnosti
socioterapeutické činnosti, jejichž
poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a
dovedností podporujících sociální
začleňování osob

100 Kč/hodina

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

100 Kč/hodina

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC

100 Kč/hodina

Úhrada za poskytnutou péči se účtuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného
k zajištění daných činností. Pokud jejich poskytování netrvá celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí.
Celková úhrada za poskytnutou péči v jednom kalendářním měsíci může činit nejvýše částku
ve výši přiznaného příspěvku na péči klienta, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
Pokud nemá klient přiznaný příspěvek na péči, platí si úhradu za poskytnuté úkony péče podle
skutečně spotřebovaného času v plné výši, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
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Fakultativní služby
Fakultativní služby, jsou ostatní služby, které klientovi na jeho žádost zajišťuje poskytovatel
služby pravidelně či nepravidelně a které nespadají do služeb povinných ze zákona (tzv.
základní činnosti – ubytování, strava a úkony péče).
Fakultativní služba
doprava osobním
automobilem pro soukromé
účely klienta
doprava osobním
automobilem Transporter
(větší vůz) pro soukromé
účely klienta
doprovod klienta nad
rámec základních činností

Další popis
doprava klienta osobním
automobilem poskytovatele
na žádost klienta
doprava klienta osobním
automobilem poskytovatele
na žádost klienta
náklady zaměstnanců na
ubytování, stravu, jízdné či
vstupné při akcích a
doprovodech klienta nad
rámec poskytovaných
základních činností
(př. rekreace)

Cena
5 Kč/km

8 Kč/km

náklady zaměstnanců /
počet klientů

Tento sazebník poskytovaných služeb nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022

V Kostelci nad Černými lesy dne 15. prosince 2021

Mgr. Martin
Kahánek
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