Město Zruč nad Sázavou
Pečovatelská služba
Zámek 1
285 22 Zruč nad Sázavou

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZRUČ NAD SÁZAVOU
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

NÁZEV ÚKONU
Kč/hod

1)

Pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o
vlastní osobu

a)

Pomoc a podpora při
podávání jídla a pití

100,-Kč/hod.

b)

Pomoc při oblékání a
svlékání včetně speciálních
pomůcek

100,-Kč/hod.

c)
d)

Pomoc při prostorové
orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík

ÚHRADA
Kč/úkon

Poznámka

nakrájení stravy,
servírování jídla na
talíř z jídlonosiče

pohybová
aktivizace v bytě

100,-Kč/hod.
100,-Kč/hod.

a)

Pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní
hygieny
100,-Kč/hod.

koupel, sprcha v
domácnosti

b)

Pomoc při základní péči o
vlasy a nehty

100,-Kč/hod.

mytí a sušení
vlasů, stříhání
nehtů na rukou

100,-Kč/hod.

doprovod na WC,
výměna
inkontinentních
pomůcek

2)

c)
3)

Pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy

a)

Dovoz nebo donáška jídla

15,-Kč/úkon

b)

Pomoc při přípravě jídla a
pití

100,-Kč/hod.

c)

Příprava a podání jídla

100,-Kč/hod.

dovoz jídla,
objednání stravy,
jídelníček
pomoc s přípravou
snídaně, svačiny,
příprava surovin
vaření čaje, kávy,
ohřátí stravy,
příprava
jednoduchého
jídla, krmení
uživatele

NÁZEV ÚKONU

ÚHRADA
Kč/hod

4)

Kč/úkon

Poznámka

Pomoc při zajištění chodu
domácnosti

a)

Běžný úklid a údržba
domácnosti

100,-Kč/hod.

b)

Pomoc při zajištění velkého
úklidu domácnosti, např.
sezónního úklidu, úklid po
malování

120,-Kč/hod.

c)

Donáška vody

100,-Kč/hod.

d)

Topení v kamnech

100,-Kč/hod.

utírání prachu,
luxování, mytí
podlahy,
umyvadel, WC,
umývání nádobí,
převlékání lůžka,
vynesení odpadků,
odmrazení
ledničky
mytí oken, včetně
věšení záclon,
umývání garnyží
(okna se umývají v
měsících březenlistopad, pokud
teplota neklesne
pod 10°C),
umývání skla ve
vitrínách, mytí
svítidel, dveří,
nábytku, lustrů,
obkladů v
koupelně
donáška vody ze
studny
donáška uhlí, dříví,
vynesení popela

100,-Kč/hod.

nákup do 8 kg,
pochůzky k lékaři,
do lékárny, na
poštu, úřady apod.

e)

Běžné nákupy a pochůzky

h)

Velký nákup, týdenní nákup,
nákup ošacení, nezbytného
vybavení domácnosti
100,-Kč/hod.
Praní a žehlení ložního
prádla
Praní a žehlení osobního
prádla

5)

Zprostředkování kontaktu
se společenským
prostředím

a)

Doprovázení dospělých do
zaměstnání, k lékaři, na
orgány veřejné služby a
doprovázení zpět

f)
g)

100,-Kč/hod.

50,-Kč/kg
50,-Kč/kg

nákup 8-15 kg
včetně pracího
prostředku
včetně pracího
prostředku

za přítomnosti
pečovatelky, k
lékaři, na nákup,
na úřady (pouze
ve Zruči n.S.)

Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby

NÁZEV ÚKONU
Kč/hod

1)

Pomoc při orientaci ve
vnějším prostoru

2)

Dohled nad požitím,
aplikací léků

3)

Dovoz uživatele autem PS
(bez doprovodu
pečovatelky)

ÚHRADA
Kč/úkon

Poznámka
vycházky za
doprovodu
pečovatelky

100,-Kč/hod.

5,-Kč/úkon

kontrola požití
připravených léků
(pečovatelka léky
nepřipravuje)

40,-Kč/úkon

dovoz do lékárny,
na poštu, úřady,
nákup (pouze ve
Zruči n.S.)

Výše úhrady (např. 100,-Kč/hod.) se odvíjí podle skutečně spotřebovaného času, nezbytného
k zajištění úkonů, tzn. pokud úkon včetně zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se
vzhledem k času poměrně krátí (např. úkon trvá 30 minut – výše úhrady činí 50,-Kč).
Pokud úkon pečovatelské služby u klienta provádí dvě pečovatelky, čas potřebný k realizaci
úkonu se násobí dvěma (jedná se především o úkon zajištění velkého úklidu).
Město Zruč nad Sázavou vydává Ceník základních a fakultativních činností pečovatelské
služby dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Ceník základních a fakultativních činností Pečovatelské služby města Zruče nad Sázavou byl
schválen Radou města Zruče nad Sázavou Usnesením č. 137/2014, ze dne 07.04.2014.

Ceník nabývá účinnosti dnem 01. 06. 2014

Mgr. Martin Hujer
starosta města Zruč nad Sázavou

