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LOMIKÁMEN, z.ú. - CENÍK ÚHRAD 

Služba: „Chráněné bydlení“  

Organizace: Lomikámen, z.ú., U Kasáren 192, 266 01 

Platnost: od 1.1.2023 

Tento vnitřní předpis určuje výši úhrad za službu chráněného bydlení v dále uvedených 
oblastech a cenových relacích.  
 

1. Úhrada za ubytování:  
 

 Výše částky za ubytování se odvíjí od typu bydlení, které bude klient využívat – viz 
tabulka v příloze č. 1 tohoto sazebníku 

 Částka za ubytování je stanovena za lůžko a den a zahrnuje i veškeré další 
poplatky s ubytováním spojené (elektřina, voda, teplo atd.), vč. využívání 
veškerého základního vybavení. 

 Úhrada je požadována i v případě, že uživatel dočasně byt / pokoj neužíval (např. 
hospitalizace, dovolená apod.)  

 
2. Úhrada za péči: 

 
 Činnosti, za jejichž poskytnutí je vyžadována od klienta úhrada: 

 
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 
 Sociálně – terapeutické činnosti 
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

 
Výše úhrady za poskytnutí těchto činností a úkonů činí 120 Kč za hodinu a to dle 
skutečně spotřebovaného času, včetně času nezbytného k zajištění těchto úkonů. 
Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně zkrátí.  
 

 Úhrada za péči je účtována i v případě, že uživatel služby není příjemcem 
příspěvku na péči dle zák. 108/2006 Sb. O sociálních službách. V případě pobírání 
příspěvku na péči hradí uživatel službu pouze do výše přiznaného příspěvku.  

 Uživateli služby bez příspěvku na péči je doporučeno o tento příspěvek co 
nejdříve zažádat.  

 Péče může být zcela výjimečně poskytována zdarma, ale to pouze v případě, kdy 
uživatel o příspěvek požádal, ale nebyl mu přiznán, nemá jiné příjmy na hrazení 
péče a zároveň je pro uživatele chráněné bydlení vhodnou službou. O indikaci do 
služby rozhoduje vedoucí služby a odpuštění platby je v kompetenci ředitele.  

 Podrobný přehled a popis jednotlivých úkonů v daných činnostech je uveden v 
příloze č. 2 tohoto ceníku  
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3. Úhrada za stravu: 
 
 Úhrada za poskytnutou celodenní stravu činí 170 Kč, v případě zajištění oběda činí 

tato částka 75 Kč  
 Odpovídá výším úhrad za stravování vyhlášky k zákonu č.108/ 2006 Sb. o 

sociálních službách v platném znění.  
 Organizace je povinna stravu zajistit. Způsob zajištění stravy je s každým 

uživatelem domlouváno individuálně. 
 
 

4. Úhrada za pojištění: 
 

 Je vhodné, aby uživatelé služby měli uzavřené pojištění domácnosti, resp. 
odpovědnosti občana. 

 Uživatelům je doporučováno, aby toto pojištění v rámci služby uzavřeli. 
 Organizace nabízí zprostředkování pojištění, ale uživatel si může zvolit vlastní.  
 Organizace ideálně přebírá roli pojistitele a uživatel je pojištěním, ale lze domluvit 

i jinou variantu. 
 Uživateli je transparentně předloženo vyúčtování pojištění. 
 Uživatel může uhradit pojistné jednorázově nebo splátkami. 
 Neuzavření pojištění nesmí být důvodem odmítnutí poskytnutí sociální služby.  

 
 
 

Snížení, odložení či odpuštění úhrad:  
 
 V případě, že by příjem uživatele nestačil na pokrytí úhrad za poskytnutou službu, 

má možnost písemně požádat poskytovatele (ředitele organizace) o odložení, 
snížení či odpuštění této úhrady.  

 K této žádosti je třeba doložit, obvykle formou čestného prohlášení, přehled 
veškerých vlastních příjmů a výdajů a také doklad o podání žádosti o jednotlivé 
dávky sociální podpory. 

 O případném odložení, snížení či odpuštění úhrad je s uživatelem uzavřena 
dohoda a je doloženo, že je k uvedenému důvod. 

 Postup při řešení jednotlivých situacích je popsán samostatným vnitřním 
předpisem.  
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Příloha č. 1 – ceník ubytování 

                                               CENÍK UBYTOVÁNÍ  

ADRESA POPIS BYTU TYP 
UBYTOVÁNÍ 

CENA 

„Byt A“ 
  Beroun 

1 + kk 
 
Určeno pro 1 osobu 
 

Pokoj A1 
 

250 Kč/lůžko/den 

„Byt B“ 
 Beroun 

3 + 1 
 
 
Určeno pro 2 osoby  
(součástí je lůžko pro krátkodobý 
zkušební pobyt) 
 

Pokoj B1  
 

230 Kč/lůžko/den 

Pokoj B2 
 

230 Kč/lůžko/den 

 
pokoj pro krátkodobý zkušební pobyt 

Pokoj B3 
 

230 Kč/lůžko/den 

„Byt C“ 
 

1 + 1 
 
Určeno pro 1 osobu 

Pokoj C1 250 Kč/lůžko/den 

„Byt D“ 
 

1 + kk 
 
Určeno pro 1 osobu 

Pokoj D1 250 Kč/lůžko/den 

„Byt E“ 

Příbram  
1 + 1 
 
Určeno pro 2 osoby 

Pokoj E1 230 Kč/lůžko/den 

Pokoj E2 230 Kč/lůžko/den 

„Byt F“ 
Příbram  

3 + 1 
 
Určeno pro 3 osoby 

Pokoj F1 230 Kč/lůžko/den 

Pokoj F2 230 Kč/lůžko/den 

Pokoj F3 230 Kč/lůžko/den 

,,Byt G“ 
 Hořovice 

1 + kk 
Určeno pro 1 osobu 

Pokoj G1 250 Kč/lůžko/den 

,,Byt  H“ 
 Příbram 

1 + kk 
 
Určeno pro 1 osobu 

 
 
Pokoj H1 

 
 
250 Kč/lůžko/den 
 
 

,,Byt I“ 
Příbram 

3  + 1  
 
Určeno pro 2 osoby 

Pokoj I1 230 Kč/lůžko/den 

Pokoj I2 230 Kč/lůžko/den 
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,,Byt J‘‘ 
Beroun 

2 + 1 
 
Určeno pro 2 osoby 

Pokoj J1 230 Kč/lůžko/den 

Pokoj J2 230 Kč/lůžko/den 

,,Byt K‘‘  
 Příbram  

3 + kk 
 
Určeno pro 3 osoby 

Pokoj K1 230 Kč/lůžko/den 

Pokoj K2 230 Kč/lůžko/den 

Pokoj K3 230 Kč/lůžko/den 

,,Byt L‘‘ 
Králův 
Dvůr 

1 + kk 
 
Určeno pro 1 osobu 

Pokoj L1 250 Kč/lůžko/den 

,,Byt M“ 
Beroun 

2 + 1 
 
Určeno pro 1 osobu 

Pokoj M1 250 Kč/lůžko/den 

,,Byt N“ 
Králův 
Dvůr 

1 + 1 
 
Určeno pro 1 osobu 

Pokoj N1 250 Kč/lůžko/den 

,,Byt O“ 
Králův 
Dvůr 

1 + 1 
 
Určeno pro 1 osobu 

Pokoj O1 250 Kč/lůžko/den 

,,Byt P“ 
Příbram 

1 + 1 
 
Určeno pro 1 osobu 

Pokoj P1 250 Kč/lůžko/den 
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Příloha č. 2 – ceník péče 

                                         

                                                       CENÍK PÉČE 

 

Činnosti a úkony dle 
zákona 

Popis obsahu úkonu, vč. Praktických příkladů Úhrada 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

1. Pomoc s 
přípravou stravy 

Zahrnuje pravidelnou nebo opakovanou pomoc s 
přípravou stravy nebo zajištění stravování jiným 
způsobem, pomoc při sestavování jídelníčku a 
plánování nákupu potřebných surovin, pomoc při 
úpravě stravovacích návyků apod.   

120 Kč/hod 

2. zajištění celodenní 
stravy  

Zahrnuje pomoc při zajištění celodenní stravy. Zajištění 
stravy je domlouváno individuálně.  

170 Kč celodenní 
75 Kč oběd 

b)  pomoc při zajištění chodu domácnosti 

1. v případě potřeby 
praní a drobné 
opravy ložního a 
osobního prádla a 
ošacení, žehlení 

zahrnuje pomoc a podporu při pravidelném praní, 
žehlení a výměně ložního prádla, asistenci při obsluze 
pračky a podporu v adekvátním oblékání 

120 Kč/hod 

2. pomoc při 
běžném úklidu a 
údržbě domácnosti 

Zahrnuje asistenci či pomoc při praní a třídění prádla, 
asistenci při běžném denním úklidu pokoje či 
společných prostor. Dále se jedná o učení se 
dovednostem a podporu při získávání návyků 
spojených s péči o domácnost na základě 
individuálních cílů klienta a s ohledem na jeho aktuální 
situaci. 

120 Kč/hod 

3. pomoc při údržbě 
domácích spotřebičů 

Zajištění oprava revizí elektronických spotřebičů v 
majetku klienta, praktická pomoc s běžnou údržbou 
domácích spotřebičů 

120 Kč/hod 

4. podpora v 
hospodaření s 
penězi včetně 
pomoci s nákupy a 
běžnými 
pochůzkami 

Zahrnuje sestavování měsíčního rozpočtu a finanční 
plánování, výdej a uložení peněz, pomoc s využíváním 
finančních služeb a produktů, pomoc s vyřízením 
běžné osobní agendy – vyplňování složenek, poštovní 
služby, doprovody a praktická pomoc s nákupy apod.  

120 Kč/hod 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

1. pomoc při 
obnovení nebo 
upevnění kontaktu s 
přirozeným 
sociálním 
prostředím  

Zahrnuje podporu klienta při řešení sousedských 
vztahů a podporu při navazování přirozených 
sociálních zdrojů v komunitě (netýká se rodiny)  

120 Kč/hod 



   

Lomikámen, z.ú. „Chráněné bydlení“ - Ceník úhrad (platnost od 1.1.2023)  

2. nácvik a 
upevňování 
motorických, 
psychických a 
sociálních 
schopností a 
dovedností 

Zahrnuje například nácvikové aktivity pro posilování 
paměti, dovednosti psaní, čtení a počítání, posilování 
komunikačních dovedností, asertivity apod.  

120 Kč/hod 

3. zajištění 
podmínek pro 
přiměřené 
vzdělávání 

Zajištění přiměřeného a klidného pracovního místa, 
pomoc a podpora při domácím studiu, podpora při 
vyjednávání ve škole, edukace pedagogů a spolužáků 

120 Kč/hod 

4. podpora v oblasti 
partnerských vztahů 

Zahrnuje podporu klienta při komunikaci a vyjednávání 
s partnerem, podporu vztahů, edukaci, zajištění či 
zprostředkování odborné podpory a pomoci 

120 Kč/hod 

5. podpora při 
získávání návyků 
souvisejících se 
zařazením do 
pracovního procesu 

zahrnuje například pomoc nebo podporu při ranním 
vstávání, pomoc v jednání se zaměstnavatelem, 
edukace zaměstnavatele například při častější pracovní 
neschopnosti, pomoc s úpravou denního režimu, 
nácvik cestování do zaměstnání apod.  

120 Kč/hod 

 
                                d) 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 

 doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

120 Kč/hod 

2. podpora a pomoc 
při využívání běžně 
dostupných služeb a 
informačních zdrojů 

Zahrnuje podporu ve využívání běžných veřejných 
služeb a při jejich zprostředkování, pomoc při zajištění 
potřebné zdravotní péče (nejen psychiatrické), nácvik 
práce s PC, mobilním telefonem a dalšími 
informačními technologiemi, vyhledávání v inzertních 
rubrikách, bezpečné používání internetu apod.  

120 Kč/hod 

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

Zahrnuje podporu klienta při komunikaci a vyjednávání 
s rodinou, podporu rodiny (podání informací, zajištění 
odborné podpory rodině), pravidelné nebo opakované 
doprovody na volnočasové a aktivizační aktivity 

120 Kč/hod 
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e) sociálně terapeutická činnost 

 

1. sociálně 
terapeutické 
činnosti, jejichž 
poskytování vede k 
rozvoji nebo udržení 
osobních a 
sociálních  
schopností a 
dovedností 
podporujících 
sociální začleňování 
osob  

Zahrnuje podporu v rámci pravidelných komunit 
zaměřených na rozvoj sociálních schopností a podporu 
ve vzájemné komunikaci při domlouvání jídelníčků a 
společných úklidů vedoucí k dobrému soužití 
(jednotlivci je účtována doba komunity po vydělení 
počtem účastníků). Podpůrné a motivační rozhovory 
zaměřené na rozvoj nebo udržení sociálních 
schopností a dovedností, podporu v oblasti prevence 
relapsu, podporu v oblasti vztahů na bydlení a 
případné urovnávání konfliktů mezi klienty, motivační 
rozhovory vedoucí k předcházení relapsu a nebo 
rizikového chování, osobní podporu (návštěvy, emoční 
podpora…) 
 

120 Kč/hod 
  

Šetření potřeb, individuální plánování, hodnocení 
spolupráce, protikrizové plánování, krizová intervence, 
podpora při hospitalizaci  

Bezplatně 

 
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

1. pomoc při 
komunikaci vedoucí 
k uplatňování práv a 
oprávněných zájmů 

Zahrnuje zastupování nebo podporu klienta při jednání 
například s úřady, sociálními službami, věřiteli, u soudu 
apod. Jedná se o situace obhajoby práv a zájmů klienta 
 
 

120 Kč/hod 

koordinace služeb a péče, interní porady týmu, 
komunikace s kolegy návazných služeb, komunikace 
s externími institucemi a subjekty (úřady, lékaři, atd.)   
 

Bezplatně 

2. pomoc při 
vyřizování běžných 
záležitostí 

Zahrnuje podporu při vyřizování běžné agendy (s 
výjimkou agendy týkající se financí), podporu při 
dodržování léčebného režimu včetně podpory při 
pravidelném užívání lékaři předepsané medikace a 
podporu při dodržování režimu dne (podpora při 
vstávání apod.) 

120 Kč/hod 

                        
                          g) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 

1. pomoc při 
úkonech osobní 
hygieny 

nácvik dovedností spojených s osobní hygienou je s 
uživatelem vždy domlouván individuálně 

120 Kč/hod 

2. pomoc při 
základní péči o vlasy 
a nehty 

Případná péče o vlasy a nehty je s uživatelem služby 
vždy domlouvána individuálně  

120 Kč/hod 

3. pomoc při použití 
WC 

Případná pomoc při použití wc je s uživatelem služby 
vždy domlouvána individuálně 

120 Kč/hod 
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