Ceník úkonů pečovatelské služby
I. Základní činnosti

Výše úhrady v Kč

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100,-/hod
100,-/hod
100,-/hod
100,-/hod

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
100,-/hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
100,-/hod
3. pomoc při použití WC
100,-/hod
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy :
1. dovoz nebo donáška jídla
25,-/úkon
( v ceně je započítáno denní mytí a dezinfekce jídlonosičů,
2x měsíčně tisk jídelníčku, denní telefonické objednávání stravy)
2. pomoc při přípravě jídla a pití
100,-/hod
3. příprava a podání jídla a pití
100,-/hod
4. zajištění stravy firmou Sodexo
71,- Kč
5. zajištění stravy Pohostinství Pohoří
70,- Kč
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. údržba domácích spotřebičů
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

100,-/hod
100,-/hod
130,-/hod

Velký úklid poskytujeme uživatelům, kteří využívají službu běžného úklidu
domácnosti.
4.
5.
6.
7.
8.

donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
nákupy,pochůzky
velký nákup(týdenní)
praní, žehlení ložního a osobního prádla

100,-/hod
100,-/hod
100,-/hod
115,-/hod
60,-/kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1.doprovázení dospělých k lékaři, doprovázení dospělých na orgány veřejné
moci a zpět
130,- /hod

II. Fakultativní činnosti
a) Dohled nad uživatelem

130,-/hod

Doprovod se uskutečňuje na základě požadavku pouze na území města
Dobrušky dle podmínek stanovených harmonogramem zařízení.
V čase od 10.00- 13.00 se doprovod
neuskutečňuje.

uživatele z provozních důvodů

Minimální časová pásma vybraných služeb:
Koupání ve vaně SOH - 30 minut (napuštění vody, pomoc do vany, vlastní
omytí, pomoc z vany ven, osušení atd. ).
Použití sprchy SOH - 30 minut
Osobní hygiena v domácnosti klienta - 30 minut
Běžné nákupy a pochůzky - 30 minut (zajištění seznamu požadovaného zboží,
vlastní nákup, vyhotovení seznamu skutečně nakoupeného zboží včetně cen,
přinesení do domácnosti klienta, vyúčtování).Velký nákup – 45minut ( zajištění
nákupu ve více obchodech, nebo nákup čítající více než 10 položek).
Praní ložního a osobního prádla- v ceně za jeden kg prádla je zahrnut dovoz
a odvoz vypraného prádla uživateli, pověšení, žehlení a skládání prádla a použití
pracího prostředku.
Na bezplatné poskytování sociální služby mají nárok:
• účastníci odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)
• osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb.
• osoby, které byli zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru,
jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst.1 zákona č.
87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích

Tento ceník schválila Rada města Dobrušky na svém zasedání dne 27.12. 2017
s platností od 1.2. 2018.

