P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Žacléř
tel.:, 499 739 212

mobil: 604 564 647

e-mail: socialni@zacler.cz

------------------------------------------------------------Úkony pečovatelské služby (dále jen PS)
Ceník úhrad platný od 1. 5. 2016
Obecná pravidla:
1. Ceník úhrad za úkony PS se řídí vyhláškou č. 505 ze dne 15.11.2006, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, platnou od
1.1.2007.
2. Hodinová částka je myšlena za poskytování níže uvedených úkonů, včetně času
nezbytného k jejich zajištění (cesta k uživateli atd.).
3. Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
4. Max. výše úhrady za 1 oběd činí 51,- Kč. Cena oběda je účtována na základě platné
dohody mezi poskytovatelem (stravovací provoz Rehamedica Žacléř, PS,) Uživatel PS
je se současnou cenou oběda seznámen při objednávání stravy na další období na
základě vystavené stvrzenky o počtu a ceně objednaného oběda. Uživatel PS si ponechá
stvrzenku a stvrdí úhradu svým podpisem na hromadnou měsíční poukázku daného
měsíce.
5. Pokud pečovatelka při každodenní kontrole prázdných jídlonosičů uživatelů PS zjistí,
že jídlonosič je nedostatečně umytý, je povinna zjednat nápravu a uživateli je za
umytí jídlonosiče účtováno jako za úklid běžný. Jídlo se předává v termo jídlonosiči
(ve vlastnictví PS Žacléř) v případě poškození uhradí uživatel částku 500. -Kč.

Jídlonosič se neodkládá na teplé spotřebiče a jídlo se v nich
neohřívá.
ZÁKLADNÍ ÚKONY:
1. Základní sociální poradenství:
Poradenství je poskytováno b e z p l a t n ě. Je zaměřeno na osoby, které se dostaly do tíživé
životní situace, spadají do cílové skupiny Pečovatelské služby pro Města Žacléře a potřebují
se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit.
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2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Tento úkon je ve všech svých bodech poskytován za 100,-- Kč / hod.
a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu:
Tento úkon je ve všech svých bodech poskytován za 100,-- Kč / hod.
a) pomoc při úkonech osobní hygieny
- celková koupel v domácnosti
- celková koupel v SOH
- osobní hygiena na lůžku či u umyvadla
- péče o ústní dutinu, případně zubní protézu
- pomoc při použití WC
- promazání určitých částí těla emulzí vedoucí k prokrvení
- mytí vlasů, sušení
- výměna plenkových kalhotek
- prevence opruzenin a proleženin
Koupel v domácnosti je zajišťována pouze za předpokladu, že jsou pro ni utvořeny vhodné
podmínky - např. sprchový kout, zvedací zařízení do vany, dostatek místa.
Hygienické prostředky sloužící k osobní hygieně uživatele je povinen si zajistit uživatel na své
náklady.

4. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
a) dovoz nebo donáška jídla

14,-- Kč / úkon

b) pomoc při přípravě jídla a pití

100,-- Kč / hod.

c) příprava a podání jídla a pití
100,-- Kč / hod.
- naservírování jídla z jídlonosiče na talíř, případně jeho ohřev v mikrovlnné troubě či
na sporáku
- umytí jídlonosiče, úklid stolu a nádobí po jídle v domácnosti uživatele PS
Suroviny na přípravu jídla a pití je povinen zajistit uživatel na vlastní náklady. Příprava jídla
a pití se provádí v domácnosti uživatele.
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5. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
a) běžný úklid a údržba domácnosti
100,-- Kč / hod.
- pravidelná běžná údržba domácnosti
b) údržba domácích spotřebičů
120,-- Kč / hod.
c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu včetně
mytí oken, úklidu po malování
120,-- Kč / hod.
Úklid se týká pouze prostor, které uživatel fakticky obývá, tzn. neuklízí se celý dům, pokud
uživatel evidentně bydlí např. ve dvou místnostech s příslušenstvím.
Čistící a úklidové prostředky je uživatel povinen zajistit si na vlastní náklady.
Při úklidu domácnosti pečovatelka používá vysavač v majetku organizace PS, pokud se
s uživatelem nedohodne jinak. Vysává se pouze na sucho. PS poskytuje praní koberců. Pokud
je tento úkon poskytován více jak jednou pečovatelkou, hodinová sazba se násobí počtem
pečovatelek, které současně úkon poskytují.
d) donáška vody

120,- Kč / hod.

e) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

120,-- Kč / hod.
Údržbu topných zařízení osobně neprovádíme, doporučujeme využít odborné služby
(topenáři, kominíci).
f) běžné nákupy
100,-- Kč / hod.
- pravidelné nákupy uživatelům PS pro vlastní potřebu (základní potraviny, ovoce,
zelenina, maso, uzenina, mycí a úklidové prostředky)
g) velký nákup
115,--Kč / úkon
- jedná se například o velký týdenní nákup, předsváteční nákupy, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti
h) pochůzky
100,-- Kč / hod.
- zajištění léků u lékaře, vyzvednutí receptu od lékaře a léků z lékárny a donáška léků do
domácnosti uživatele
- osobní objednání na vyšetření, zajištění nejrůznějších oprav, zajištění řemeslníků
- vyřizování úředních záležitostí, styk s úřady, finančními domy, placení složenek na
poště, vyzvednutí schránky, dovoz prádla, apod...
ch) praní a žehlení prádla uživatele v domácnosti
80,--Kč/ hod.
- vložení špinavého prádla do pračky
- vyndání čistého prádla z pračky
- pověšení vypraného prádla ( vše u uživatele v domácnosti)
PS odveze zabalené prádlo do Žacléřské prádelny (prádelny p. Sychry) nebo prádelny
Rehamedicy Žacléř. Platba si hradí uživatelé dle jejich ceníku, PS přiveze vždy potvrzení.
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6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Tento úkon je poskytován za

100,-- Kč / hod.

a) doprovázení (dovoz) k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět
- jedná se dále o doprovody do Střediska osobní hygieny a za soukromými zájmy
(např. návštěva kostela, hřbitova, schůzky s vrstevníky…)
Kontakt se společenským prostředím je poskytován pomocí doprovázení uživatele
pečovatelkou a znamená doprovod pěšky, služebním vozidlem PS, sanitním vozem jen ve
vyjímečných případech,. Doprovod je vždy nutno nahlásit min. 2 pracovní dny před
požadovaným dnem doprovodu z důvodu rozpisu služeb.

FAKULTATIVNÍ ÚKONY:
1. Dohledy nad dospělým člověkem
Tento úkon je poskytován za

100,-- Kč / hod.

Dohled nad dospělým člověkem se poskytuje v pracovní dny od 6.30 hodin do15 hodin,
výjimečně o víkendech a svátcích za předpokladu, že to umožňuje provoz organizace.
Dohledem se rozumí poskytnutí uživateli společnost na dobu, kdy je mimo domov osoba, která
jinak o něho pečuje.
Pokud je třeba dohlédnout na uživatele, zda je v pořádku, a tento dohled není spojen
s žádnými jinými úkony, poté tento dohled rovněž spadá pod tento úkon

2. Dohled nad příjmem léků
Tento úkon je poskytován za

80,-- Kč / hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tento ceník vstupuje v platnost dne 1. 5. 2016 a ruší v plném rozsahu ceník platný od 1. 10.
.2014. Ceník byl schválen Radou Města Žacléře dne

Případné dotazy zodpovíme na tel. 604 465 647, 499 739 212 nebo e-mailem:
pecovatelka@rehamedica.cz, socialni@zacler.cz
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