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CENÍK SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
a

SAZBA Kč/hod

CHOD DOMÁCNOSTI
1 Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
2 Podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti
3 Pomoc při údržbě spotřebičů
4 Pomoc se zajištěním stravy
5

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po
malování

6 Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
b

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
1 Podpora při zvládání výchovy dětí v rodině

100,00
100,00

2 Pracovně výchovná činnost s dětmi
3 Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

100,00
4

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob

5 Podpora v oblasti partnerských vztahů
6 Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
c
1
2
3
d
1
e

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
Doprovázení dětí do školy, školeského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové
aktivity a doprovázení zpět
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení
zpět
Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského
prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI

1 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00
100,00

Výše úhrady za hodinu je účtována podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu
služby. Pokud poskytování služby včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše
úhrady se poměrně krátí. Stejně tak se výše úhrady poměrně krátí počtem klintů, v případě skupinového
výkonu.
1

