Sociální služby města Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566621533
www.socsluzbyzdar.cz

Přehled úhrad za poskytované úkony Pečovatelské
služby platný od 1. 7. 2018

Úhrada služeb stanovených zákonem 108/2006 Sb., § 40

a) pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc a podpora při podání 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

22,- Kč /15 min.
22,- Kč /15 min.
22,- Kč /15 min.
22,- Kč /15 min.

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
Celková koupel v domácnosti
Celková koupel v SOH (středisko osobní hygieny)
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. Pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění stravy
2. Osobní vyzvednutí oběda
3. Donáška do bytu DPS
4. Donáška do bytu v okolí DPS
5. Rozvoz ve městě Žďár n.S.
6. Rozvoz mimo město Žďár n.S.
7. Pomoc při přípravě jídla a pití
8. Příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. Běžný úklid a údržba domácnosti
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
3. Běžné nákupy a pochůzky
4. Velký nákup
5. Praní v domácnosti
6. Praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy

22,- Kč/15 min.
55,- Kč/30 min.
65,- Kč/30 min.
22,- Kč/15 min.
22,- Kč/15 min.

59,- Kč/oběd
9,- Kč/ úkon
11,- Kč/ úkon
16,- Kč/ úkon
22,- Kč/ úkon
28,- Kč/ úkon
13,- Kč/15 min.
13,- Kč/15 min.

28,- Kč /15 min.
65,- Kč /30 min.
44,- Kč /30 min.
110,- Kč/ úkon
3,- Kč/1 kg

- praní prádla v SOH (středisko osobní hygieny)
- žehlení prádla v SOH
- drobné opravy

35,- Kč/ 1 kg
35,- Kč/ 1 kg
20,- Kč/ 1 kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovod např. k lékaři, na úřad apod

30,- Kč /15 min.

Fakultativní služby
(nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)
1. Dovoz a odvoz do SOH, na koupel
2. Pedikúra
3. Dohled nad dospělým občanem v domácnosti
4. Jiné, jinde neuvedené úkony
zalévání květin aj.
úklid sněhu
5. Využívání nadstandartní služby poskytované nepřetržitě,
24 hodin denně - používání centrálního klíče a
signalizačního systému

30,- Kč/ 1 cesta po Žďáru
40,- Kč/ 1 cesta mimo Žďár
200,- Kč/ úkon
10,- Kč/ 10 min.
30,- Kč/úkon
200,- Kč/ 1 hodina
200,- Kč/ měsíc

Pokud kterýkoliv z výše uvedených základních úkonů provádí více
než jedna pečovatelka, cena za provedení úkonu se násobí.
Přehled úhrad za služby poskytované Pečovatelskou službou byl schválen
RM č. 92 ze dne 25. 6. 2018 usnesení čj. 1617/2018/POSSM.
Mgr. Václav Šerák
ředitel

