Město Přeštice
Pečovatelská služba Přeštice, organizační složka města,
Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, IČ: 00257125

SAZEBNÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PŘEŠTICE
Platný od 4. 11. 2019
Schválen Radou města dne 4. 11. 2019
ÚKONY

POPIS

ÚHRADY

ZÁKLADNÍ ÚKONY
Základní sociální poradenství

bezplatně


Pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu




(dle vyhl. č. 505/2006 Sb., § 6 písm. a)







Pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu




(dle vyhl. č. 505/2006 Sb., § 6 písm. b)



pomoc a podpora při podávání
jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání
pomoc při pohybu a prostorové
orientaci
pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík
osobní hygiena na lůžku či u
umyvadla
celková koupel v domácnosti
celková koupel ve středisku
osobní hygieny (SOH) –
ambulantní služba
výměna plenkových kalhotek
péče zaměřená na prevenci
opruzenin a proleženin (mimo
odborného ošetření již vzniklých)





pomoc při základní péči o vlasy
a nehty – ambulantní služba
pomoc při zvládání péče o vlasy
a nehty
převlečení ložního prádla
pomoc při použití WC

Pečovatelská služba Přeštice
Máchova 556, 334 01 Přeštice · tel.: 377 982 210 · 777 357 244 ·pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz
Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

110,-Kč/hod

110,-Kč/hod

Poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy



zajištění obědů od firmy
Jídelna Racek, Dolní Lukavice
196



dovoz obědů (příp. donáška
obědů)

60,- Kč/oběd
standard

(dle vyhl. č. 505/2006 Sb., § 6 písm. c)

Pomoc při zajištění chodu
domácnosti
(dle vyhl. č. 505/2006 Sb., § 6 písm.d)




pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití



běžný úklid a údržba
domácnosti
zprostředkování pomoci při
zajištění velkého úklidu
domácnosti
donáška vody
topení v kamnech včetně
donášky a přípravy topiva









běžný nákup (do 5kg),
pochůzky

_______________________________

Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
(dle vyhl. č. 505/2006 Sb., § 6 písm. a)



velký nákup (týdenní)



praní a žehlení prádla (osobní
a ložní) v SOH – ambulantní
služba





doprovod klienta k lékaři,
na úřad, na nákup a zpět
doprovod klienta do SOH
přítomnost pečovatelky
v domácnosti klienta

20,- Kč/úkon

110,- Kč/hod

110,- Kč/ hod
____________
110,- Kč/úkon

65,- Kč/1 kg

120,- Kč/hod

FAKULTATIVNÍ (doplňkové) ÚKONY
Dohled nad klientem

130,- Kč/hod

Dohled nad příjmem léků
Doprava služebním vozem

12,- Kč/km

Fotokopie jídelního lístku

za měsíc

10,- Kč

Pronájem termojídlonosiče 2 ks

za měsíc

25,- Kč

s dohledem pečovatelky

70,- Kč

PEDIKÚRA – základní mokrá

v SOH (1 noha)

90,- Kč

PEDIKÚRA – základní mokrá

v domácnosti klienta (1 noha)

100,- Kč

Použití SOH 30 minut

Pravidla pro účtování úhrady za poskytování sociální služby
1. Pečovatelská služba zajišťuje uživatelům základní úkony podle § 40 odst. 2 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů je uvedena jako hodinová sazba (částka),
sazba za poskytnutý úkon nebo za 1 kg suchého prádla.
3. Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů,
včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně
času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně
krátí.
4. Kromě základních úkonů poskytuje pečovatelská služba další fakultativní (doplňkové)
úkony, lze je poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních
poskytovaných úkonů (nikoliv jako jediný požadovaný úkon) a v případě, kdy to
umožňuje provoz organizace.
5. Cenu za poskytnutí stravy si stanovují dodavatelé. Pokud dodavatel změní cenu
za oběd, uživatel je včas a neprodleně s novou cenou seznámen.

Platnost a účinnost


Sazebník úkonů nabývá platnosti a účinnosti dne 4. 11. 2019 a k tomuto dni ruší také
platnost předešlých předpisů upravujících tuto oblast.



Klient PSP je se Sazebníkem úkonů seznámen při podpisu Smlouvy o poskytování
sociální služby a je její nedílnou součástí.



Stávající klient PSP je osobně informován o změně Sazebníku úkonů nejméně 4 týdny
před jeho platností.

Martina Rulfová, DiS.

Mgr. Karel Naxera

vedoucí Pečovatelské služby Přeštice

starosta města Přeštice

Pan/ paní: ……………………………………….………………………………………………

Byl(a) seznámen(a) dne: …………………………………………………..……………..……..

………………………………………………………………
podpis klienta

