PLP/Ceník sociální služby – chráněné bydlení
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Sociální služba - Chráněné bydlení
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace,
se sídlem č.p. 1, 439 82 Petrohrad, IČ 008 29 137
CENÍK POSKYTOVANÝCH ZÁKLADNÍCH
A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ
1. Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení ustanovení
§ 51 dle zákona číslo 108/ 2006, o sociálních službách, v platném
znění
* ustanovení § 17 odst. 2) písm. c) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění – 130,- Kč/hodinu, podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud úkon netrvá celou hodinu, výše
úhrady se poměrně krátí.
Základní činnosti při
Popis obsahu základních činností
poskytování chráněného
bydlení
a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zahrnuje podporu a pomoc při
přípravě stravy – snídaně, svačiny,
oběd, večeře. Nácvik při vaření či
přípravě studených jídel. Pomoc při
1. Pomoc s přípravou stravy
výběru jídla a vhodných potravin
(zejména u dietního režimu),
podpora a pomoc při výběru jídla
z jídelníčku, dodržování pitného
režimu
2. Zajištění celodenní stravy Zahrnuje pomoc při zprostředkování
odpovídající věku, zásadám
celodenní stravy od stravovacího
racionální výživy a potřebám zařízení – PL Petrohrad, příspěvková
dietního stravování,
organizace
minimálně v rozsahu 3
Celodenní strava – 168,- Kč
hlavních jídel
Oběd - 75,- Kč
b) Poskytnutí ubytování
Je zajištěno prostřednictvím služby
chráněného bydlení ve
1. Ubytování, které má znaky dvoulůžkovém pokoji. Ubytování
bydlení v domácnosti
zahrnuje dodávku tepla, teplé a
studené vody, dodávku elektrické
energie ve společných prostorách,
likvidace domovního odpadu.

Úhrada

130,- Kč / hod.

168,- Kč / 75,- Kč

78,- Kč / osoba a den
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2. V případě potřeby praní a
drobné opravy ložního a
osobního prádla a ošacení,
žehlení

PLP1CHBSP001

Pro praní osobního prádla je
možnost využití služby prádelny
PLP dle platného ceníku. Pro praní
ložního prádla a drobné opravy
externího dodavatele dle platného
ceníku

c) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Nácvik péče o domácnost – jak
uklízet, jakými prostředky atd.
Podpora a pomoc při běžném úklidu
(utírání prachu, luxování, umytí
sociálního zařízení, stírání podlah,
mytí nádobí, ustlání postele, výměna
1. Pomoc při běžném úklidu ložního prádla, vynesení odpadků).
a údržbě domácnosti
Podpora a pomoc při sezonním
úklidu (mytí oken, praní záclon,
desinfekce soc. zařízen apod.). Dále
zahrnuje podporu a pomoc při péči o
prádlo – věšení, žehlení, třídění,
úklid prádla. Mytí a desinfekce
jídlonosičů
Pomoc při běžné údržbě spotřebičů
(např. odvápnění konvice, čištění
2. Pomoc při údržbě
pračky, odmrazení lednice). Nácvik
domácích spotřebičů
bezpečné manipulace s domácími
spotřebiči.
Pomoc při sepsání nákupu, pomoc
při běžném nákupu (potravin,
ošacení, drobná elektronika).
Podpora a pomoc při nakládání
3. Podpora v hospodaření
s financemi – placení nájmů,
s penězi včetně pomoci
sestavení finančního plánu). Pomoc
s nákupy a běžnými
s dluhovou problematikou –
pochůzkami
sestavení splátkového kalendáře.
Doprovod na nákup – asistence při
nákupu (nácvik orientace v obchodě,
výběr potravin, podpora a pomoc při
manipulaci s penězi). Doprovod na
poštu, lékárnu, trafika …
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. Pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu
s přirozeným sociálním
prostředím
2. Nácvik a upevňování
motorických psychických a

Viz. příloha ceník
praní prádla PLP
Petrohrad a ceník
praní a opravy prádla
externího dodavatele
Laundromat s.r.o.

130,- Kč / hod.

130,- Kč / hod.

130,- Kč / hod.

Podpora a pomoc uživatel při
udržení nebo navázání kontaktu
s rodinou, blízkou osobou, přáteli –
pomoc při sepsání dopisu, telefonát.
Nácvik chůze s komp. či bez
kompenzační pomůcky. Nácvik
přesun s invalidního vozíku na lůžko

Bez úhrady

Bez úhrady
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sociálních schopností a
dovedností

a zpět. Nácvik oblékání, dohled při
jídle, nácvik při jednání s úřady,
skupinové cvičení, ergoterapie
Školení o havarijních a nouzových
3. Zajištění podmínek pro
situacích. Zahrnuje i pořádání besed
Bez úhrady
přiměřené vzdělávání
či přednášek na odborná témata –
zdravá výživa, cestování atd.
4. Podpora v oblasti
Jde o podporu a pomoc při řešení
Bez úhrady
partnerských vztahů
partnerských vztahů
Pomoc s hledáním práce, sepsáním
5. Podpora při získávání
životopisu a motivačního dopisu,
130,- Kč / hod.
návyků souvisejících se
nácvik pracovního rozhovoru.
zařazení do pracovního
Pomoc s orientací na pracovním trhu
procesu
a zákoníku práce
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení do škol,
školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na
zájmové aktivity, na orgány
Doprovod na výše zmíněná místa
130,- Kč / hod.
veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby a
doprovázení zpět
Podpora a pomoc při
2. Podpora a pomoc při
zprostředkování veřejných služeb –
využívání běžně dostupných kadeřník, pedikúra, kosmetika.
130,- Kč / hod.
služeb a informačních zdrojů Pomoc s vyhledáváním informací na
internetu
3. Pomoc při obnovení nebo Podpora a pomoc uživateli při
upevňování kontaktu a
kontaktu, jednání komunikaci
podpora a pomoc při dalších s rodinou. Zahrnuje také pořádání
Bez úhrady
aktivitách podporujících
nejrůznějších kulturních akcí, výletů,
sociální začleňování osob
bohoslužbu
f) Sociálně terapeutické činnosti
1. Socioterapeutické činnosti, Šetření a mapování potřeb,
jejichž poskytování vede
motivační rozhovory, průběžné a
k rozvoji nebo udržení
závěrečné hodnocení plánu,
Bez úhrady
osobních a sociálních
hodnocení spolupráce, osobní
schopností a dovedností
podpora (např. návštěva během
podporující začleňování osob hospitalizace).
g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Podpora a pomoc uživatel při
obhajování jeho práv při jednání na
1. Pomoc při komunikaci
policii, soudech, v bance atd.
vedoucí k uplatňování práv a Podpora a pomoc uživatele při
130,- Kč / hod.
oprávněných zájmů
uplatňování jeho práv (např. právo
na reklamaci zboží, odstoupení od
smlouvy)
Podpora a pomoc při vypisování
2. Pomoc při vyřizování
složenek, dotazníků, podacího lístku,
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běžných záležitostí

různých formulářů, tiskopisů. Pomoc
se zaplacením poplatků za odpady,
telefonů, elektřiny, TV atd.
h) Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Zahrnuje nácvik, podporu a pomoc
při ranní a večerní hygieně (čištění
1. Pomoc při úkonech osobní zubů, česání, holení). Nácvik a
hygieny
podpora a pomoc při sprchování či
celkové koupeli, úklid po koupeli
Nácvik, podpora a pomoc při
2. Pomoc při základní péči o samotném mytí vlasů, foukání,
vlasy a nehty
česání. Pomoc či nácvik při stříhání
nehtů
Zahrnuje pomoc při výměně
inkontinentních pomůcek, pomoc při
3. Pomoc při použití WC
intimní hygieně (pomoc při mazání
intimních partií), pomoc při použití
WC

130,- Kč / hod.

130,- Kč / hod.

130,- Kč / hod.

130,- Kč / hod.

2. Fakultativní činnosti
Koncesionářské poplatky – televize
Koncesionářské poplatky – rádio
Pořizování kopií

135,- Kč / měsíc
45,- Kč / měsíc
1,- Kč / strana
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podpis ředitele

Účinnost od:

Garant:

Schválil:

Uvolnil:

Verze:

Distribuce:

1. 2. 2020

R PLP

R PLP

MK

01

Intranet

Strana:
4z4

