S A Z E B N Í K Ú H R A D Pečovatelské služby
Úhrada za poskytování pečovatelské služby je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah úkonů pečovatelské služby
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu :
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu :
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy :
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
2. dovoz nebo donáška jídla
- pro dvojici žijící ve společné domácnosti (cena za osobu)
3. pomoc při přípravě jídla a pití
4. příprava a podání jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti :
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. údržba domácích spotřebičů
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování
4. donáška vody
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
6. běžné nákupy a pochůzky
7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
8. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
9. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
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
* účtován je skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů po celých minutách
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120 Kč/1 hod *

120 Kč/1 hod *

65 Kč / oběd
20 Kč / úkon
15 Kč / úkon
120 Kč/1 hod *

120 Kč/1 hod *

110 Kč / úkon
60 Kč/kg

120 Kč/1 hod *

Činnosti nabízené nad rámec základních činností:
dohled
pedikúra
poskytnutí 2 ks jídlonosičů
doprava klienta do zdravotnických zařízení
doprava klienta do obchodu na území hl. města Prahy
přeprava po území Prahy 2 vč. zpáteční cesty
přeprava mimo území Prahy 2 vč. zpáteční cesty

na výslovné vyžádání klienta lze dojednat vyčkání dopravní služby po dobu jeho
návštěvy u lékaře či nákupu (účtuje se každých započatých 15 minut)
* účtován je skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů po celých minutách

Sazebník úhrad je platný od 1.1.2015 (schválen usnesením RMČ Praha 2 ze dne 8.12.2014).
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100 Kč/1 hod *
100 Kč/1 hod *
50 Kč / měsíc

50,- Kč
50,- Kč + 8,- Kč / km
(za počet km ujetých mimo
území Prahy 2)
10,- Kč / 15 minut čekací
doby

