Pečovatelská služba Bystřice - Ceník
Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností
u pečovatelské služby a výše úhrad za jejich poskytování
Podle Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věci č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Tento rozsah úkonů a výše úhrad nabývá účinnosti dnem 1. února 2014.
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití – 84 Kč za hodinu
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek – 108 Kč za hodinu
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru - 120 Kč
za hodinu
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - 108 Kč za hodinu
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny – 108 Kč za hodinu
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty - 108 Kč za hodinu
3. pomoc při použití WC - 108 Kč za hodinu
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování – 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu 3 hlavních jídel
nebo do 75 Kč za oběd
2. dovoz nebo donáška jídla – 15 Kč za úkon v pracovních dnech
- 25 Kč za úkon o víkendech, svátcích
3. pomoc při přípravě jídla a pití - 108 Kč za hodinu
4. příprava a podání jídla a pití - 120 Kč za hodinu
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti - 108 Kč za hodinu
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu
po malování - 120 Kč za hodinu
3. donáška vody - 120 Kč za hodinu
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení - 120 Kč
za hodinu
5. běžné nákupy a pochůzky - 108 Kč za hodinu
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti – 115 Kč za úkon
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy – 70 Kč za kilogram
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy – 70 Kč za kilogram
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět – 120 Kč za hodinu
Pokud poskytování úkonů pečovatelské služby netrvá celou hodinu včetně času
nezbytného k jejich zajištění, výše úhrady se poměrně krátí:
120,- Kč/hodina - 5 min/10,- Kč; 108,- Kč/hodina - 5 min/9,- Kč; 96,- Kč/hodina
-5 min/8,- Kč; 84,- Kč/hodina-5 min/7,- Kč ; 72,- Kč/hodina–5 min/6,- Kč;
Žádosti o snížení úhrady za poskytování pečovatelské služby bude Rada obce posuzovat
individuálně na základě písemné žádosti Osoby.

Pečovatelská služba Bystřice - Ceník fakultativních činností
Podle § 77 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zapůjčení 2 sad termojídlonosičů
Kopírování písemností
Dohled nad dospělým v domácnosti
Dohled nad požitím léků
Příprava uživatele na lékařské vyšetření,
do nemocnice
Asistence při měření teploty, měření tlaku,
mazání končetin
Telefonování na žádost uživatele v rámci ČR
Neprovedený sjednány úkon

20 Kč/měsíc
2 Kč/1 kus/stránku
96 Kč/hod.
10 Kč/úkon
96 Kč/hod.
15 Kč/úkon
10 Kč/úkon
20 Kč/úkon *

* Nevztahuje se na případy, kdy osoba:
 pobývá v nemocnici, po případě v jiných lékařských zařízeních,
 nahlásila svou nepřítomnost v domácnosti s minimálně dvoudenním
předstihem před sjednaným termínem provádění úkonů
 anebo ve výjimečných nepředvídaných případech
Pokud poskytování úkonů fakultativní služby netrvá celou hodinu včetně času
nezbytného k jejich zajištění, výše úhrady se poměrně krátí:
96,- Kč/hodina -5 min/8,- Kč;

Tento ceník byl schválen Radou obce Bystřice dne 12.8.2014

