PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ČESKÁ SKALICE

Ceník- přehled úkonů a výše jejich úhrad
( ceník je platný pro uživatele žijící na území České Skalice)
Úkony, které je povinna Pečovatelská služba zajišťovat, jsou stanoveny zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách a taxativně uvedeny ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona.
Činnosti při poskytování Pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
I.

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O OSOBU VLASTNÍ
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostat.pohybu ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko či vozík
ÚHRADA 100,-/hod.

II.

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO
OSOBNÍ HYGIENU
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
ÚHRADA 100,-/hod.

III.

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
- dovoz nebo dovážka jídla ……………..15,-/oběd
- pronájem 2 ks termonádob……………..10,-/měsíc
- pomoc při přípravě jídla a pití…………100,-/hod.
- příprava a podání jídla a pití…………...100,-/hod.

IV.

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např.sezónního úklidu,
úklidu po malování
- mytí oken
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných
zařízení
- běžné nákupy a pochůzky
ÚHRADA 100,-/hod.

-

velký nákup, např.týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti
ÚHRADA 85,-/úkon

-

praní a žehlení ložního prádla, popř.jeho drobné opravy
praní a žehlení osobního prádla, popř.jeho drobné opravy
ÚHRADA 50 Kč/1 kg prádla

V.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTŮ SE SPOLEČENSKÝM
PROSTŘEDÍM
- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,
na orgány veřejné moci,instituce poskytující veřejné služby a doprovod
zpět
ÚHRADA 100,-/hod.

Pokud poskytování všech vyjmenovaných úkonů, včetně času nezbytného k jejich
zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Výše úhrad může být radou města na návrh vedoucí sociálního odboru upravována
v souladu s platnými právními předpisy.
Ceník je platný od 1.11.2013
Bc. Martin Staněk DiS. vedoucí sociálně správního odboru

