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Ceník služeb poskytovaných  Chráněným bydlením  Deblín 

 
 Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby Chráněné bydlení  Deblín             Platnost ceníku od 1.1. 2021    

Popis úkonů Stanovená cena 

I. Základní činnosti  

A:  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

Pomoc s přípravou stravy 75 Kč/oběd 

Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. 

165 Kč/den 

Zajištění celodenní diabetické stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dientního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel 

170 Kč/den 

B:  Poskytnutí ubytování  

Ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti  

       - jednolůžkový pokoj                                                                            205 Kč/den 

      - jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením                                                                         210 Kč/den 

      - dvoulůžkový pokoj s umyvadlem 195 Kč/den  

- Dvoulůžkový pokoj bez umyvadla 190 Kč/den 

C:  Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti 130 Kč/hod 

Pomoc při údržbě domácích spotřebičů 130 Kč/hod 

Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými  pochůzkami 130 Kč/hod 

         
D:  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti                                                  

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 130 Kč/hod 

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 130 Kč/hod 
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dovedností 

Podpora v oblasti partnerských vztahů 130 Kč/hod 

  

E:  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

Doprovod do k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

130 Kč/hod 

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 130 Kč/hod 

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

130 Kč/hod 

  

F:   Sociálně terapeutické činnosti   

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení  
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 
osob 

130 Kč/hod 

 

G:  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
      osobních záležitostí 

 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných  zájmů 130 Kč/hod 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130 Kč/hod 

 

 

 

H: pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

Pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/hod 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč/hod 

Pomoc při použítí WC 130 Kč/hod 
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II. Fakultativní úkony  

Dohled při užívání léků 10 Kč/ úkon 

Telefonování – z telefonu společnosti Dle tarifu operátora 

Vymalování a úklid pokoje při ukončení pobytu – jednolůžkový pokoj 1500 Kč 

Vymalování a úklid pokoje při ukončení pobytu – dvoulůžkový pokoj  2500 Kč 

Výpůjčka kompenzačních pomůcek  Dle aktuálního ceníku 

Provoz vlastních elektrospotřebičů dlouhodobě nižší spotřeby energie (rádio) 25 Kč/ měsíc 

Provoz vlastních elektrospotřebičů dlouhodobě nižší spotřeby energie (TV, 
notebook, PC) 

50 Kč/ měsíc 

Provoz vlastních elektrospotřebičů dlouhodobě vyšší spotřeby energie (lednička) 75Kč/ měsíc 

Odpolední svačina 100Kč/ měsíc 

Nákup hygienických potřeb 240 Kč/ měsíc 

  

 

Při nástupu uživatele do Chráněného bydlení Deblín se skládá vratná kauce (záloha) ve výši 10.000,- Kč. 
 
Jméno, příjmení uživatele: 
Podpis: 
Datum:  
Jméno, příjmení:                                                 Dne:                                Podpis: 
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