CENÍK - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V souladu s Vyhláškou 505/2006 Sb. § 6 odst. 2, s účinností od 1. 4. 2022 poskytovatel aktualizuje ceník
služby. Cena úkonů je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů;
pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k zajištění úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí.
Cena za poskytnutí stravy dle §6 písm. c) bod 1. a 2. není tímto ceníkem stanovena. Tyto úkony si uživatelé
sjednávají a hradí přímému dodavateli – komerční služby.
Rozsah úkonů základních činností při poskytování pečovatelské služby
v souladu s Vyhláškou 505/2006 Sb. §6 odst. 1, kterou se provádějí některá ustanovení
Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
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,
b) pomoc při osobní hygieně nebo 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,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 1. zajištění stravy odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 2. dovoz nebo donáška jídla,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 3. pomoc při přípravě jídla a pití, 4.
příprava a podání jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. běžný úklid a údržba domácnosti,
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po
malování, 3. donáška vody, 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topných zařízení, 5. běžné nákupy a pochůzky,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě
jeho drobné opravy, 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

CENA

132,-Kč / hod

132,-Kč / hod
externí
dodavatel

132,-Kč / hod

132,-Kč / hod
140,-Kč /úkon
80,-Kč / kg
132,-Kč / hod

CENÍK - Fakultativní úkony
Fakultativní úkony jsou úkony, které jsou poskytovány nad rámec úkonů základních činností služby.
Úkony jsou účtovány v plné výši vynaložených nákladů nezbytných pro jejich zajištění bez kalkulace zisku.
Druh úkonu
Cena
Jednotka
Dohled nad dodržováním léčebného režimu
2,- Kč
úkon
Dovoz uživatele služebním vozem
16,- Kč
km
Dovoz nákupu/ cesta uživatel-nákup-uživatel
32,- Kč
úkon
Svoz prádla od klienta do provozovny a odvoz prádla zpět ke klientovi
32,- Kč
úkon
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