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Ceník služeb - Dobříš
Úhrady za úkony platné od 1. 1. 2015 pro Dobříš a obce přispívající na péči svých
občanů. Úhrady za úkony stanovuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb.
Ceník uvádí úkony, ceny a průměrné časové dotace (zahrnují úkon a přípravu).
I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

60 Kč/hod.

15 min.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

60 Kč/hod.

15 min.

Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru

80 Kč/hod.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

80 Kč/hod.

15 min.

II. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny

80 Kč/hod.

Celková koupel v domácnosti, nebo ve středisku osobní hygieny

80 Kč/hod.

30 min.

Pomoc při základní péči o vlasy (mytí, prosušení)

80 Kč/hod.

15 min.

Ostříhání nehtů na rukou

80 Kč/hod.

15 min.

Pomoc při hygieně dolních končetin včetně odborného
ostříhání nehtů (hradí se ihned po provedení úkonu)

100 Kč/hod.

60 min.

Pomoc při použití WC

60 Kč/hod.

15 min.

III. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Dovoz jídla

12 Kč (1 oběd)

Donáška jídla (pouze v případě, kdy není dostupný dovoz)

20 Kč

Pomoc při přípravě jídla a pití

60 Kč/hod.
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Příprava a podání jídla a pití (vaření)

60 Kč/hod.

IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti – zametení, vynesení
odpadků, mytí podlahy na mokro (kuchyň, sociální zařízení,
chodba), mytí a úklid nádobí, vysávání j místnosti, utření
prachu, údržba kompenzačních pomůcek (desinfekce), příprava
prádla pro odvoz do prádelny, úklid prádla do prádelníku

80 Kč/hod.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – sezónní úklid,
úklid po malování, mytí oken, věšení a sundávání záclon, mytí
radiátoru, mytí sítí do oken, mytí společných prostor domu,
mytí schodišť, nábytku, dveří v bytě, kuchyňské linky, vysávání
nábytku, úklid balkonu manipulace s popelnicí, čistění koberců,
údržba domácích spotřebičů

80 Kč/hod.

Donáška vody

80 Kč/hod.

Topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva, údržba
topných zařízení

80 Kč/hod.

Běžný nákup - nákup do jedné malé nákupní tašky maximálně
ze dvou míst

40 Kč/hod.

Velký nákup - více jak jedna malá taška (maximálně dvě velké),
nákup z více jak dvou míst

30 Kč/úkon

Pochůzky (lékař, lékárna, platby na poště, zařizování
na úřadech, vyřizování osobních záležitostí osobně
nebo telefonem)

60 Kč/hod.

Praní a žehlení prádla - včetně odvozu a dovozu prádla,
případně drobné úpravy (hradí se ihned po provedení úkonu)

40 Kč/1kg prádla

Žehlení, mandlování prádla (hradí se ihned po provedení
úkonu)

30 Kč/1 kg prádla

V. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod dětí do předškolního zařízení, školy, školského
zařízení k lékaři a zpět

60 Kč/hod.

Doprovod dospělých do školy, zaměstnání, na úřady a zpět

60 Kč/hod.
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Úhrady za fakultativní služby - poskytují se nad rámec základní péče
Dohled – nad požitím léků, kontrola stavu

80 Kč/hod.

Jednoduché ošetřovatelské úkony kde není nutná odborná
zdravotní péče

100 Kč/hod.

Orientační měření krevního tlaku

8 Kč/úkon

Aktivizace uživatele (čtení, hry, ruční práce)

60 Kč/hod.

Aktivizace skupinová (besídky, oslavy, nabízené společenské
akce, přednášky apod.)

cena dle nákladů
na činnost

Zapůjčování kompenzačních pomůcek (vozíky, toaletní židle,
vanová sedátka)

bezplatně

Základní soc. poradenství

bezplatně

Podpora a instruktáž pečujícím – jak postupovat při péči
o blízké osoby

bezplatně

Uživatel stvrzuje souhlas s dohodnutými úkony podpisem:
………………………………………….........
Na poskytování pečovatelské služby není právní nárok. Může být zamítnuta zejména
z kapacitních důvodů.
Pracovník sociálních služeb může odmítnout službu, je-li ohrožen jeho život nebo
zdraví (poškozený elektrospotřebič, nebezpečí z napadení domácím zvířetem apod.).
Bezplatně se poskytuje pečovatelská služba (s výjimkou nákladů na stravu
a fakultativních úkonů dle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. v těchto případech:
•

rodiny, ve kterých se narodily současně tři a více dětí a to do 4 let věku těchto
dětí

•

účastník odboje (držitel osvědčení dle z. č. 255/1946 Sb.)

•

účastník rehabilitace (dle z. č. 119/1990 Sb. nebo z. č.82/1968 Sb.)

•

osoba zařazená v táboře nucených prací, pracovních útvarech, vojenských
táborech nucených prací (PTP)

•

pozůstalým manželům/ manželkám po výše uvedených osobách nad 70 let
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