
             Ceník základních činností pečovatelské 

Základní činnosti Úhrada v Kč Jednotka

Pomoc a podpora při podávání stravy a pití 145 hodina

Pomoc při oblékání a svlékání, včetně kompenzačních 

pomůcek
145 hodina

Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu 

ve vnitřním prostoru
145 hodina

Pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík 145 hodina

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny 145 hodina

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 145 hodina

Pomoc při použití WC 145 hodina

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální

výživy dietního stravování (poskytnutí 1 hlavního jídla -

obědu)

100 1 oběd

Dovoz nebo donáška obědu (DPS Okružní) 15 úkon

Dovoz nebo donáška obědu (DPS Zeyerova) 20 úkon

Dovoz nebo donáška obědu (terén) 30 úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití 145 hodina

Příprava a podávání jídla a pití 145 hodina

Běžný úklid a údržba domácnosti 145 hodina

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

(sezónního úklidu)
145 hodina

Donáška vody 145 hodina

Topení v kamnech, donáška a příprava topiva, údržba

topných zařízení
145 hodina

Běžné nákupy a pochůzky 145 hodina

Velký nákup (týdenní, nákup ošacení a nezbytného

vybavení domácnosti)
150 úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

   služby platný od 1. 2. 2023

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy



Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 80 1 kg

Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné

opravy
80 1 kg

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,

zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce

poskytující veřejné služby, doprovázení zpět
145 hodina

Úhrada za úkony je počítána podle skutečně spotřebovaného času, potřebného k zajištění

předmětného úkonu. Pokud doba, po kterou je úkon zajišťován, netrvá celou hodinu, výše

úhrady se  poměrně krátí. Stejné  pravidlo  platí pro úkony, u kterých je stanovena úhrada

za 1 kg.

Před  začátkem  poskytování  služby je  s uživatelem  podepsána  smlouva  o  poskytování 

pečovatelské  služby, která  obsahuje  popis  požadovaných služeb, jejich  rozsah  a  cenu.

Ceny jsou stanoveny  v  souladu  s  vyhláškou  č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Za kalkulaci cen stravy zodpovídá Bc. Hana Milková, MBA, ekonom 

Za nastavení úhrad základních činností zodpovídá Bc. Marcela Matúšů, ved. soc. úseku

1. 1. 2023 schválila Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Praní prádla v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 16, Bruntál


