Pečovatelská služba – ceník služeb
Platnost ceníku: od 1. 1. 2018
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

120,-- Kč/hod.

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 120,-- Kč/hod
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

120,-- Kč/hod.

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. dovoz nebo donáška jídla,

20,-- Kč/úkon

3. pomoc při přípravě jídla a pití,
4. příprava a podání jídla a pití;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

120,-- Kč/hod.

1. běžný úklid a údržba domácnosti,
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
3. donáška vody,
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
5. běžné nákupy a pochůzky,
6. velký nákup, například nákup nezbytného vybavení domácnosti,

100,-- Kč/úkon

7. praní a žehlení ložního prádla v prádelně DpS

70,-- Kč/kg

8. praní a žehlení osobního prádla v prádelně DpS

70,-- Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

120,-- Kč/hod.

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.




















Stravování:
Městské centrum komplexní péče zajišťuje dovoz stravy externím způsobem od dodavatele dle
aktuální nabídky. Strava odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.
Maximální výše úhrady za zajištění stravy nepřekračuje cenu dle vyhlášky 505/2006Sb.
Jídelní lístek od dodavatele je zveřejněn vždy v pondělí.
Výběry stravy se uskutečňují vždy ve středu nebo čtvrtek na následující týden.
Klient hradí stravu v hotovosti.

Úhrada za úkony terénní Pečovatelské služby
Úhrada za úkony terénní Pečovatelské služby je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
v posledním platném znění. Vyhláška obsahuje výčet základních činností při poskytování úkonů
terénní Pečovatelské služby, rozsah úhrady za jejich poskytování.
Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v
§ 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady:
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje,
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb.,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru
Dle (§ 73, odst. 4, písm. a) zákona o sociálních službách základní poradenství a pomoc při zajišťování
dalších sociálních služeb je zdarma

Fakultativní činnosti
Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány klientům další činnosti, tedy
činnosti a služby nad rámec základních činností zákona o sociálních službách.
V souladu s § 77, zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) je úhrada za fakultativní činnosti
stanovena v plné výši nákladů na tyto služby.
Konkrétně nabízíme zejména:
Dopravu autem na území města Benátky nad Jizerou
30,-- Kč/úkon
Dopravu autem mimo území města Benátky nad Jizerou
9,- Kč/km

Externí služby
Externí služby jsou služby, které nezajišťuje či neprovozuje Městské centrum, a výše úhrady se řídí
přímo poskytovatelem těchto služeb. Městské centrum může zprostředkovat kontakt na tyto služby
(např. pedikérka, taxi služba apod.).

