Pečovatelská služba Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Masarykova 781/318 B, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 44555385

telefon: 475 211 781, 475 210 631
fax: 475 211 781
e-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz

Příloha Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby

číslo smlouvy:

SAZEBNÍK ÚHRAD
(účinnost od 1. 5. 2019)

Základní činnosti

Úhrada v Kč

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru

120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
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:
1. - dovoz jídla
- donáška jídla v DPS Chlumec
- donáška chlazené stravy
2. pomoc při přípravě jídla a pití
3. příprava a podání jídla a pití
normální
4. cena oběda - stravné,

žlučníková, neslaná

cenu určuje dodavatel

120,-/hod.

120,-/hod.
120,-/hod.
120,-/hod.

20,- /úkon
10,-/úkon
10,-/úkon
120,-/hod.
120,-/hod.
60,-/oběd

diabetická

chlazená strava

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. údržba domácích spotřebičů
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního
úklidu, úklidu po malování
4. běžné nákupy a pochůzky
5. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí a dospělých do školy, školského zařízení,
zaměstnání, k lékaři, na úřady a instituce a zpět

60,-/oběd

130,-/hod.
130,-/hod.
130,-/hod.
130,-/hod.
115,-/úkon

130,-/hod

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady ( týká se pouze základních činností):
dle §75 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění
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., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č.
47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb.,
ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22
písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody
činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze
zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
d)
osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení
bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře
nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb.,
ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným
táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud
tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
e)
pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Fakultativní činnosti

Úhrada v Kč

Doprava klienta – pásmo 1
Doprava klienta – pásmo 2
Doprava klienta – pásmo 3
Doprava klienta – pásmo 4
Doprava klienta – za hranice pásma 4
Čekací doba při dopravě klienta
Dohled (u klientů, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou přítomnost druhé osoby)
Vedení rozpočtu domácnosti
Pronájem jídlonosiče
Pronájem signalizačního zařízení
Venčení domácích zvířat, úklid po zvířatech
Účast na výletech a dalších akcích pořádaných PS
Podpora při realizaci zájmových a volnočasových aktivit
Pronájem kompenzačních pomůcek (chodítko kolové, mechanický vozík, hydraulická
sedačka do vany, antidekubitní matrace s kompresorem)
Pronájem kompenzačních pomůcek (chodítko čtyřbodové, nástavec na WC s madly a
bez madel, toaletní židle, sedačka na vanu otočná, umývadlo na mytí vlasů,
polohovatelná opěrka pod záda do postele, jídelní stolek do postele)
Podrobný výpis vyúčtování péče

65,-/1 cesta
75,-/1 cesta
90,-/1 cesta
100,-/ 1 cesta
8,50,-/1 km
60,- /hod.
130,-/hod.
120,-/hod.
30,-/měs.
150,-/měs.
160,-/hod.
dle kalkulace akce
130,-/hod.
50,-Kč/kus/měs.
30,-Kč/kus/měs.

10,-/ks

Fakultativní činnosti jsou poskytovány vždy za úhradu, nevztahuje se na ně ustanovení § 75 odst. 2 písm. a) až e)
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

Ústí nad Labem 1. 5. 2019

Bc. Ditta Hromádková………………….
ředitelka

Ústí nad Labem:…………………………………..

podpis klienta:…………………………
2.

