
Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální služby
Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby. Stanovený v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů a výhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ÚKON Výše úhrady Výše úhtady
Kč za 10 minut Kč za hodinu

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní  osobu nebo udanou
jednotku

- Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

20 120,-/hod
- Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, polohování

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- Pomoc při úkonech osobní hygieny
20 120,-/hod- Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

- Pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- Dovoz nebo donáška jídla mytí a údržba jídlonosičů 10,- /úkon
- Donáška léků 20,- /úkon
- Pomoc při přípravě jídla a pití

20 120,-/hod
- Příprava a podání jídla a pití

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

- Běžný úklid a údržba domácnosti /stírání, luxování, vynesení odpadků apod./
20 120,-/hod- Údržba domácích spotřebičů

- Malý nákup - do 5 položek 20,- Kč / úkon
- Malý nákup - do 10 položek 40,- Kč / úkon
- Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu

21,7 130,-/hod
po malování  /mytí oken apod./
- Velký nákup /např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti/ xxx 115,-/hod

- Praní ložního prádla 
80,-Kč/1 pračka xxx

- Žehlení ložního prádla

- Praní osobního prádla 
80,-Kč/1 pračka xxx

- Žehlení osobního prádla

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, na instituce poskytující veřejné služby  a zpět
21,-/10 minut 126,-/hod

Fakultativní činnosti pečovatelské služby – nenárokové – nad rámec vyhlášky

Dohled nad dospělou osobou (užitím léků, dohled nad přípravou léků) 120,-Kč/hod

- Telefonování 
20,-Kč/hod

- Vyřizování osobních  a úředních věcí uživatele

Poznámka
Pokud je k zajištění úkonu potřeba více než jedna pracovnice pečovatelské služby, násobí se spotřebovaný  čas počtem
pracovnic pečovatelské služby, které úkon provádějí. 


