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Příloha č. 1
Smlouvy o poskytování sociálních služeb v rámci programu chráněného bydlení
o.p.s. POHODA
Ceník služeb – chráněné bydlení Pohoda o.p.s. (Bydlení POHODA) platnost
od 1. 1. 2013
Poskytnutí ubytování (na faktuře nazváno jako „bydlení (paušál)“)
4000,- Kč /měsíc – poplatek za poskytnutí ubytování dle vyhlášky 505/2006 Sb.
v aktuálním znění
1500,-Kč /měsíc – příplatek za jednolůžkový pokoj
Poskytnutí stravy
150,- Kč /den dle vyhlášky 505/2006 Sb.
20,70,40,Zbylá

Kč = snídaně/den
Kč = oběd/den
Kč = večeře/den
částka je využívána na svačiny a náklady spojené se zajištěním stravy.

Kapesné:
1000,- / měsíc – finanční hotovost k dispozici uživateli na osobní výdaje (léky,
oblečení, aj.). Možno upravit individuálně.
Služby péče:
100,- Kč/ hodina – služby péče individuální a skupinový výkon
Vysvětlení: Úkony účtujeme dle skutečně odvedeného času, poměrnou částkou.
Skupinový úkon se rozpočítává mezi uživatele, kteří se úkonu účastnili.
Např. Vaření je úkon „pomoc s přípravou stravy“. Pokud si chce uživatel naučit péct
koláč a asistent s ním bude 1 hodinu v kuchyni péct, uhradí uživatel 100Kč. Pokud
se vaří večeře, kdy asistent 1 hodinu vaří s jedním či více uživateli a večeře je
určená pro všechny obyvatel bytu, úkon se rozpočítá mezi všechny přítomné
obyvatele, kteří budou večeřet. Nákupy: jsou úkon „doprovod“. Pokud si uživatel
bude chtít jít s asistentem pro sebe koupit svačinu a půjdou na 30 min do obchodu,
zaplatí uživatel 50Kč. Pokud půjde asistent s jedním nebo více uživateli na společný
nákup na večeři, rozpočítá se úkon mezi všechny přítomné uživatele, kteří budou
večeřet.
3 hodiny KD jsou povinné individuální hodiny, které slouží ke stanovování postupů a
cílů nutných k využívání služby CHB.
Náklady spojené s asistencí hradí vždy uživatel / skupina uživatelů (doprava,
vstupné apod.)
Platby za služby:
Fakturu budete dostávat vždy do 10. dne v měsíci, přesnou částku uvedenou na
faktuře je nezbytné uhradit do data splatnosti. V případě, budete využívat služby
“Správa soukromých finančních prostředků”, odešleme fakturovanou částku z
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klientského účtu automaticky.
Pokud neuhrazením plateb za služby vznikl nedoplatek, budete vyzváni k
jeho úhradě. V případě prodlení s platbou se za každý započatý den prodlení účtuje
úrok z prodlení 0,15% denně a smluvní pokuta 200,- Kč jednorázově. V případě
nesplacení závazku do 45 dnů od jeho vzniku, dochází k ukončení smlouvy o
poskytování služeb a účtují se úroky dle uvedeného úroku z prodlení. Ke kontrole a
zúčtování plateb dochází 4x ročně. Čtvrtletní vyúčtování zašleme uživateli, případně
jeho zástupci, společně s fakturou.
Dotace Pohoda o. p. s. (doplácení částky přesahující příjmy):
Uživatel, u něhož součet všech příjmů nepokrývá měsíční výdaje za službu
chráněné bydlení, může po uplynutí 6 měsíční zkušení doby písemně
požádat ředitele organizace o dorovnávání fakturovaných částek.
V takovém případě je uživatel povinen na vyžádání doložit výši všech svých příjmů
(ČSSZ, zaměstnavatel, dědictví aj.). Změny v příjmech je uživatel nebo jeho
zástupce povinen neprodleně oznámit hospodářce. Tato dotace není nároková a je
posuzována individuálně. V odůvodněných případech může zaniknout.
Neodebraná strava:
Uživatel má možnost individuálního stravování dle svého uvážení. V případě, že
uživatel neodebere některá jídla, vypočítáváme za ně vratky.
stravné - vratky
20,- Kč = snídaně/den
70,- Kč = oběd/den
40,- Kč = večeře/den
Pokud je uživatel ve službě a neodebere jednotlivá jídla, vrací se mu finanční
prostředky dle uvedených vratek. Pokud však nepobývá v chráněném bydlení určitý
počet celých dní v měsíci (tj. od 0.00 hodin do 24.00 hodin), vrací se za tyto dny
celá stravovací částka – tj. 150,- Kč/den.
Rekreační pobyty
Jsou upraveny zvláštní smlouvou. Uživatelé hradí stravu, pobyt a dopravu uživatelů
/ dobrovolníků.
Fakultativní služby
Na základě žádosti o fakultativní služby může uživatel využívat tyto služby:
Typ služby
Vlastní elektrospotřebiče
na pokoji

Poznámka

Cena

Televizor v pokoji
(poplatky,provoz)
Osobní počítač
Lednička
Varná konvice
Rádio, stero věž apod.

200 Kč / měsíc
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(poplatky, provoz)
Wifi připojení
Kopírování / tisk
Údržba a oprava drobných
soukromých věcí
Zapůjčení

Individuální stěhování
nebo přesun zavazadel
Správa soukromých
finančních prostředků
Odvoz osobním
automobilem

černobíle
barevně
Ladění TV, zkracování a
úprava oděvů, drobné
opravy
Pomůcek (chodítko,
sedátko do vany apod.)
Invalidní vozík
Zajištění podpory

50 Kč / měsíc
1 Kč / 1 list A4
10 Kč / 1 list A4
25 Kč za každých
započatých 20 minut
1 Kč / den
5 Kč / den
50 Kč / hod

vedení klientského účtu,
správa zůstatků, deviz

10 Kč / měsíc

Služba započíná
vyzvednutím auta na
parkovišti, přistavení auta
na místě sjednaném s
klientem, samotná jízda
s klientem, odvoz auta na
parkoviště.

50 Kč za každou započatou
půlhodinu, plus náklady na
projetý benzin (6
Kč/kilometr jízdy)

V Praze dne:……………………………….

Podpis: ..................................

..................................................
uživatel

…………………………………………………………………
opatrovník uživatele

V Praze dne:
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