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NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB A VÝŠE ÚHRAD

SAZEBNÍK ÚHRAD
PLATNÝ OD 1.3.2017

Vymezení činnosti

Cena Kč

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování
Dovoz nebo donáška oběda *
Pomoc při přípravě jídla a pití
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónní úklid)
Běžné nákupy a pochůzky
Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaří a doprovázení zpět
Doprovázení dospělých do školeského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné
moci, instituce pokytující veřejné služby a zpět
6. Fakultativní služby
Pronájem jídlonosičů - paušální platba
Dohled nad uživatelem
7. Doprava
Při použití dopravního prostředku k výkonu péče

Cena víkend

110,- /hod
110,- /hod
110,- /hod
110,- /hod

130,- /hod
130,- /hod
130,- /hod
130,- /hod

110,- /hod
110,- /hod
110,- /hod

130,- /hod
130,- /hod
130,- /hod

57,- /porce
20,- /úkon
110,- /hod

130,- /hod

120,-/hod
120,- /hod
110,- /hod

130,- /hod
130,- /hod
130,- /hod

120,- /úkon
50,- /kg

130,- /úkon

110,- /hod

130,- /hod

110,- /hod

130,- /hod

30,- /měsíc
110,- /hod

130,- /hod

8,- /km

U cen uvedených za hodinu se výše úhrady odvíjí za skutečně spotřebovaný čas a částka je dle času přepočítána. Čas je
zaokrouhlován na celých 5 minut.
U cen za úkon cena zůstává.
* U dovozu obědů více uživatelům v jedné společné domácnosti (manželé, druh, družka apod.), se účtuje poplatek za dovoz nebo
donášku oběda pouze jednekrát.

Schváleno dne: 11.1.2017

Růžena Kavková - ředitelka FCH LTM

