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Základní služby
1

Cena za osobu/den v Kč

Stravování
Individuální stravování (obyvatel s podporou či dopomocí Obyvatel si hradí
pracovníka nakupuje potraviny a připravuje si celodenní stravu, rozsah potraviny sám dle vlastní
potřeby.
podpory je sjednán v individuálním plánu obyvatele)

2

Ubytování – podle bytové jednotky

jednolůžkový pokoj A (Pod Hůrkou, Opavská, Krnovská,
2. A B. Smetany, Osoblaha)
dvoulůžkový pokoj A (Pod Hůrkou, Opavská, Krnovská,
2. B B. Smetany, Osoblaha)
2. C jednolůžkový pokoj B (P. Bezruče)
2. D dvoulůžkový pokoj B (P. Bezruče)

3

Asistenční služby-podle § 17 vyhlášky 505/2006 Sb.

185,- Kč
170,- Kč
180,- Kč
165,- Kč

120,- Kč

Cena za
osobu/hod
v Kč

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 zařazením do
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
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 osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC
Pozn. ke změnám v cenách dochází po přehodnocení aktuálních cen energií a služeb obvyklých v místě.
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