PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA DOBŘÍŠE, příspěvková organizace
Dukelské náměstí 443, 263 01 Dobříš
+420 771 225 647, info@psdobris.cz, www.psdobris.cz
ID datové schránky: ipp8ewh, IČ: 48954845

Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby
Kontakt: Pečovatelská služba města Dobříše, Dukelské nám. 443
Tel.: 771 225 647
Úhrady za úkony platné od 1.7. 2021
Úhrady za úkony stanovuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb.
I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

cena

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (při požití, servírování)

25 Kč/

15 min

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

25 Kč/

15 min

Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru

25 Kč/

15 min

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

25 Kč/

15 min.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

25 Kč/

15 min.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

30 Kč/

15 min.

Pomoc při použití WC

25 Kč/

15 min.

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

III. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Dovoz a donáška jídla

25 Kč/

úkon/ 1oběd

Pomoc při přípravě jídla a pití (se zapojením uživatele)

25 Kč/

15 min

Příprava a podání jídla a pití (bez možnosti zapojení uživatele)

25 Kč/

15 min

Běžný úklid a údržba domácnosti – zametení, mytí a vysávání podlahy
(místa, kde se uživatel zdržuje), mytí a úklid nádobí, utření prachu,
údržba kompenzačních pomůcek, převlečení postele, příprava prádla
pro odvoz do prádelny, úklid prádla do prádelníku apod.

30 Kč/

15 min

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – sezónní úklid, úklid po
malování, mytí oken, věšení a sundávání záclon, otírání radiátoru,
nábytku, dveří v bytě, kuchyňské linky, úklid balkonu, očista domácích
spotřebičů

130 Kč/130 Kč/ 60 min

IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Donáška vody

30 Kč/

15 min

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

30 Kč/

15 min

Běžné nákupy - nákup menšího rozsahu

25 Kč/

15 min.

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

25 Kč/

15 min.

Velký nákup – například týdenní nákup většího rozsahu

80 Kč/

úkon

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

60 Kč/

1kg prádla

Žehlení prádla (hradí se ihned po provedení úkonu)

60 Kč/

1kg prádla

Doprovod dětí do předškolního zařízení, školy, školského zařízení
k lékaři a zpět

25 Kč/

15 min

Doprovod dospělých do školy, zaměstnání, na úřady a zpět

25 Kč/

15 min.

V. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Bezplatné úkony služby
Základní sociální poradenství
Zapůjčování kompenzačních pomůcek (vozíky, toaletní židle, vanová sedátka)
Podpora a instruktáž pečujícím – jak postupovat při péči o blízké osoby

Cena oběda od sjednaného dodavatele ……… 90,- Kč

Uživatel stvrzuje souhlas s dohodnutými úkony podpisem:
………………………………………….........

Schváleno Radou města Dobříše.

