Pečovatelská služba Loučovice
382 76 Loučovice 60

Ceník úkonů pečovatelských služeb
platný od 1.7.2015

Úhrada za poskytování sociální služby - pečovatelská služba
A.
1.

3.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla
20,-Kč
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
20,-Kč
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru
20,-Kč

4.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

B.
1.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
25,-Kč do 15 min.

2.
3.
4.

pomoc při základní péči o nehty
pomoc při základní péči o vlasy
pomoc při použití WC

C.

Poskytování stravy nebo pomoc při zajišťování stravy

1.

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální
výživy
dovoz nebo donáška stravy (na území obce Loučovice
a Lipno nad Vltavou)
pomoc při přípravě jídla a pití, včetně mytí a úklidu
nádobí
příprava a podání jídla a pití

D.
1.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti (malý úklid či
týdenní úklid)

2.

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
(mimořádné úklidy a velké úklidy poskytujeme pouze
klientům, kteří využívají pravidelně běžný úklid)
např. mytí oken apod. Ostatním je možné
zprostředkovat úklidovou službu.

2.

2.
3.
4.

20,-Kč

do 15 min.

1 pracovník

do 15 min.

1 pracovník

do 15 min.

1 pracovník
1 pracovník
(1 úkon)

do 15 min.

25,-Kč
25,-Kč
25,-Kč

do 15 min.
do 15 min.
do 15 min.

1 pracovník
1 pracovník
(1 končetina)
1 pracovník
1 pracovník

5,-Kč

1 úkon,
1 porce

přihlášení nebo
odhlášení stravy

10,-Kč

1 porce

1 úkon

20,-Kč
20,-Kč

do 15 min.
do 15 min.

1 pracovník
1 pracovník

100,-Kč

1 hod.

1 pracovník
(25,-Kč/za
každých
započatých 15
min)

120,-Kč

1 hod.

1 pracovník
(30,-Kč/za
každých
započatých 15
min)

3.

4.
5.

6.

7.

8.

donáška vody (pouze do max. vzdálenosti 200 m od
domácnosti uživatele a v nezbytném množství vody
pro pokrytí potřeby vaření, základní hygieny a umytí
nádobí, spláchnutí WC)

topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva
(donáška topiva pouze do vzdálenosti 200 m a v
přiměřeném množství, nezbytném k zajištění topení).
údržba domácích spotřebičů (odbornou údržbu
spotřebičů PS nezajišťuje)

běžné nákupy:
a) malý nákup (do 1 kg hmotnosti nákupu)
b) běžný nákup (do 7 položek) v 1 obchodě; nákup
nesmí přesáhnout 5 kg hmotnosti nákupu
velké nákupy (nad 7 položek, např. týdenní nákup,
nákup ošacení aj.), jedná se takové nákupy, které lze
pořídit na území obce Loučovice, případně obce
Lipno nad Vltavou nebo města Vyšší Brod. Hmotnost
nákupu nesmí převýšit 15 kg hmotnosti nákupu.
pochůzky (lékař, lékárna, pošta, jednání na úřadech,
banka apod.). Služba se poskytuje pouze na území
obce Loučovice, Lipno nad Vltavou nebo Vyšší Brod.

20,-Kč

do 15 min.

20,-Kč

do 15 min.

1 pracovník

25,-Kč

do 15 min.

1 pracovník
(jedná se o běžné
vyčištění např.
mikrovlnné
trouby, sporáku,
vyčištění varné
konvice aj.)

7,-Kč
15,-Kč

do 15 min.
do 15 min.

1 pracovník
1 pracovník

50,-Kč

do 30 min.

1 pracovník
(max. váha
nákupu do 15 kg)

20,-Kč

do 15 min.

1 pracovník

9.

praní a žehlení osobního prádla

60,-Kč

10.

praní a žehlení ložního prádla

60,-Kč

E.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovod dospělých klientů k lékaři, na instituce
poskytující veřejné služby, nákupy s klientem,
doprovod na procházku atd.
20,-Kč

1.

1 pracovník
(pouze pokud
pouze v objektu
není rozvod
tekoucí vody
nebo v případě
havarijní situace,
kdy je dočasně
omezen přívod
vody)

1 kg
prádla

1 kg
prádla

do 15 min.

(cena včetně
prac. prostředku a
aviváže),
realizace
v prostorách
poskytovatele
(cena včetně
prac. prostředku a
aviváže),
realizace
v prostorách
poskytovatele

1 pracovník

Poskytované služby jsou určeny pouze pro klienty, kteří mají uzavřenou platnou smlouvu
o poskytování sociálních služeb.
Ceny jsou účtovány podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.
Další úkony nad rámec základních činností lze nasmlouvat fakultativně. Vychází se
z aktuálních kapacitních a provozních možností poskytovatele.
Vysvětlivky:
- označení do 15 min. či 30 min. je myšleno za každou započatou další dobu poskytování
služby. U úklidů je myšleno za každých započatých 15 minut poskytování služby.
Bod E - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- u této služby je nutné se domluvit předem s pracovníky PS s několikadenním
předstihem. Doprovody k lékaři apod. je nutné plánovat tak, aby se uvedená doba
poskytování této služby nekryla s pevně stanovenou dobou rozvozem stravy klientům
PS. V případě, že dojde ke kolizím těchto časů, pečovatelky musí tuto službu
klientovi odmítnout s tím, že se s klientem domluví na jiném čase či termínu odvozu.
V každém případě je vždy předností rozvoz stravy klientům PS!!!

Ceník fakultativních úkonů Pečovatelské služby
(úkony nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)
platný od 1.6.2017

Poř.
č.
1.
2.

Název fakultativní služby
Použití úklidových pomůcek poskytovatele
Použití čistících přípravků poskytovatele

Kč

doba, úkon

poznámka

10,-Kč
10,-Kč

1 úklid
1 úklid

např. vysavač, mop

3.

Kopírování listin

2,-Kč

1 strana

4.

5,-Kč

za 1 min
hovoru

5,-Kč

1 úkon

6.
7.
8.

Telefonování na žádost klienta (např. objednání na
vyšetření, objednání sanitky či soukromý hovor)
Zajištění osobní návštěvy kadeřníka/kadeřnice
v prostorách objektu sídla PS
Zajištění návštěvy pedikérky v prostorách objektu
sídla PS
Výnos odpadků
Vynesení inkontinentního odpadu

5,-Kč
10,-Kč
10,-Kč

1 úkon
1 úkon
1 úkon

9.

Zapůjčení jídlonosiče

10,-Kč

1 úkon

10.

Mytí jídlonosičů

10,-Kč

1 úkon

5.

v prostorách
kanceláře PS
v kanceláři PS
(buďto klient sám
nebo pracovník PS)
telefonát
pracovníkem PS
telefonát
pracovníkem PS
na žádost klienta
na žádost klienta
na žádost klienta
nebo v případě, že
klient nedodá včas
svůj jídlonosič na
druhý den donášky
na žádost klienta
nebo po zvážení
nutnosti umytí dle
pracovníka PS

120,-Kč/1 hodina
11.

Administrativní činnosti a vyřizování úředních
záležitostí (vyjma základního sociálního
poradenství)

30,-Kč/za každých započ.
15 min.

na žádost klienta

