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Příloha číslo 1. Smlouvy o poskytnutí Pečovatelské služby
CENÍK ČINNOSTÍ/ÚKONŮ
poskytovaných Pečovatelskou službou při DsPS

Úhrada za poskytování pečovatelské služby je stanovena v návaznosti na ustanovení prováděcí vyhlášky
č. 505/2006 Sb., 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

100 Kč / 1 hod.*

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:

100 Kč / 1 hod.*

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování
2. dovoz nebo donáška jídla
- pro uživatele žijícího v Domě s pečovatelskou službou

73 Kč/oběd

3. pomoc při přípravě jídla a pití
4. příprava a podání jídla a pití

100 Kč / 1 hod.*

15 Kč/úkon
5 Kč / úkon

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti
100 Kč / 1 hod. *
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónní úklid, úklid po malování
3. běžné nákupy a pochůzky
4. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 110 Kč / 1 hod. *
5. praní a žehlení ložního prádla
6. praní a žehlení osobního prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení klientů k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby v rámci územního obvodu Praha-Zbraslav a zpět

* účtován je skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů po celých minutách

50 Kč / 1 kg

100 Kč / 1 hod. *

