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Svobodová 

 
1) Stravu v CHB si klienti platí v hotovosti ze svého kapesného.  

2) Pro každý byt je určená kasa domácnosti, která je popsaná a uzamčená klíčem. Kasa i klíč  

je v asistenčním pokoji, který se zamyká.  

3) Každý měsíc platí každý klient do společné kasy domácnosti 1. 400,- Kč ze svého 

kapesného a to vždy k 1. v měsíci. Pokud klienti nejsou v bytě a neodebírají po určitou dobu 

jídlo, je jim částka v příštím měsíci snížena podle počtu dnů, kdy v chráněném bydlení nebyli. 

4) Ze společných peněz se kupují potraviny na společné snídaně, svačiny, večeře, drogistické 

potřeby, drobné potřeby do domácnosti a toaletní papír. Toho hospodaření jednotlivých 

domácností vede asistent za pomoci příslušných klientů. Pokud klient přinese do CHB 

koupenou věc, např. osvěžovač vzduchu na WC apod. bez předchozího projednání s ostatními 

klienty, tak tato věc nebude klientovi proplacena ze společných peněz. Koupená věc bude 

pouze vlastnictvím klienta, který si jí koupil za své peníze. 

Pracovník klientům vydává peníze z jednotlivých kas podle seznamu surovin a věcí, které 

klienti chtějí nakoupit a předem se na nich společně domluvili. Asistent klientům pomáhá při 

rozhodování o tom, co je třeba koupit s ohledem na jejich hotovost v kase domácnosti.  

5) Pracovník všechny výdaje řádně zapisuje do sešitů podle toho, z které kasy peníze bere a 

zakládá paragony, které klienti přinášejí z obchodů. Sešity se nacházejí u jednotlivých kas. 

6) Klienti mají přehled o hotovosti ve svých domácnostech, což vede k větší míře 

osamostatňování a rozšiřování jejich kompetencí ohledně hospodaření s penězi.  

 

Placení stravy o víkendech  

Klienti mají možnost o víkendech pobývat v CHB. Pokud se klient rozhodne této možnosti 

využít, je povinen do společné kasy víkendů na začátku víkendu (v pátek) zaplatit 325,- Kč. 

Tato částka je určena na zajištění stravy o tomto víkendu. Pokud klient pobývá v CHB od 

poloviny víkendu (např. od soboty), pracovník vypočítá částku určenou na stravu podle 

ceníku stravy, který je uveden v sešitě víkendové kasy. Z peněz určených na víkend se 

nakupují potraviny na společné snídaně, svačiny, obědy a večeře o víkendu.  

 

Ceny jednotlivých jídel 

 

snídaně -   28,- Kč (včetně dopolední svačiny) 

oběd     -   50,- Kč 

večeře   -   47,- Kč (včetně odpolední svačiny) 


