Sazebník úkonů Pečovatelské služby města Pečky
platný od 1.6.2019
Příloha č. 1 "Smlouvy o poskytování sociální služby - pečovatelské služby"

Základní činnosti
Úkon

Úhrada

Komentář

Péče v domácnosti klienta
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

při podání oběda
snídaně, svačina večeře

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Sprchování/koupel v domácnosti, omytí
žínkou, oholení vousů

pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při použití WC
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru

128,- Kč / hod.

dohled nad užitím léků

připomenutí užití léků
Např. měření tělesné teploty, bandáž a
mazání dolních končetin a zad, ošetření
drobných ran
včetně donášky a přípravy topiva, údržba
kamen (vynesení popela, apod.)

jednoduchý pečovatelský úkon
donáška vody, topení v kamnech
kontrola klienta, pomoc s vyřizováním osobních záležitostí,
soupis nákupu, povídání, předčítání apod.

Péče ve středisku osobní hygieny
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

128,- Kč / hod.

Např. Zapůjčení tonometru, měření tělesné
teploty, bandáž a mazání dolních končetin
a zad, ošetření drobných ran

jednoduchý pečovatelský úkon

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
dovoz oběda (Pečky, Velké Chvalovice, Dobřichov)
(pouze pracovní dny v týdnu)

15,- Kč / 1 porce

dovoz oběda (ostatní okolní obce, pouze pracovní dny)

20,- Kč / 1 porce

donáška oběda v DPS Chvalovická 1042, Pečky

10,- Kč / 1 porce

Cena oběda stanovena dodavatelem
stravy.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný nákup, pochůzka

128,- Kč/hod.

velký nákup

70,- Kč/úkon

praní a žehlení osobního a ložního prádla v prádelně PS,
popřípadě jeho drobné opravy

70,- Kč/1kg prádla
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Jestliže se jedná o nákup nebo pochůzku
bez klienta je započítáno max. 30,- Kč za
běžný nákup do 5 kg a max. 40,- Kč za
pochůzku (příp. pochůzku s nákupem do 5
kg)
nad rámec běžného nákupu bez klienta,
hmotnost nákupu nesmí překročit 10 kg
včetně případného odvozu a dovozu prádla,
pracích a avivážních prostředků

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dospělých/dětí do školy, zaměstnání, k lékaři, na
veřejné instituce, a doprovázení zpět

128,- Kč / hod.

Fakultativní služby (doplňující)
Úkon

Úhrada

hygiena ve středisku osobní hygieny – použití vany/sprchy

Komentář

10,- Kč/úkon

Stanovení výše úhrady
Součástí pečovatelské služby je základní sociální poradenství, které je poskytováno zdarma.
Sazebník úkonů je v souladu s příslušnými právními předpisy - vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Úkony „běžný úklid domácnosti a pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti“ spadající pod základní činnost
pečovatelské služby „pomoc při zajištění chodu domácnosti“ jsou zajištěny prostřednictvím doplňkové činnosti
organizace.

Návštěvní úkon
Ke každé návštěvě pracovníka v sociálních službách u klienta v domácnosti je započítán „návštěvní úkon“ zahrnující
náklady na cestu za klientem. Návštěvní úkon není účtován při poskytování služeb ve středisku osobní hygieny a DPS
Chvalovická 1042, Pečky.
DPS Chvalovická 1042
Pečky: 0,- Kč

Pečky sever a Velké
Chvalovice: 5,- Kč

Pečky jih, Ratenice,
Dobřichov, Radim: 10,- Kč

Další okolní obce
do 10 km: 15,- Kč

Úhrada za poskytnutí níže uvedených časových činností vychází podle skutečně spotřebovaného času
nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Evidence poskytnuté péče probíhá formou čteček čárových kódů. U činností evidovaných hodinově se
započítává každá započatá pětiminuta.

Platnost a účinnost sazebníku
Tento sazebník nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2019; k tomuto dni se také ruší platnost/účinnost předešlého
sazebníku.

Klient je s tímto sazebníkem seznámen při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby – pečovatelská služba a stává se
její nedílnou součástí.
V Pečkách dne:

________________________

_________________________

Jméno a příjmení Klienta

podpis Poskytovatele
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