ÚHRADA ÚKONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PLATNÁ OD 1. 4. 2022
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ZÁKLADNÍ SLUŽBY
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 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
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. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování
2. Dovoz, donáška jídla
3. Pomoc při přípravě jídla a pití
4. Příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajišťování chodu domácnosti
1. Běžný úklid a údržba domácnosti, převlečení lůžka
2. Pomoc při zajišťování velkého úklidu domácnosti
3. Donáška vody
4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných
zařízení
5. Běžné nákupy a pochůzky
6. Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti
7. Praní a žehlení osobního, ložního prádla, případně jeho drobné opravy
včetně pracího prostředku
8. Praní a žehlení osobního, ložního prádla, případně jeho drobné opravy
bez pracího prostředku
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
2. Doprovod dospělých do školy, škol. zařízení, do zaměstnání, k lékaři,na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení
zpět

135,- Kč/hod.

135,-Kč/hod.

135,-Kč/hod.
dle ceníku
dodavatele
25,-Kč/1 porce

135,-Kč/hod.

125,-Kč/úkon
70,-Kč/1kg
65,-Kč/1kg
135,-Kč/hod.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
1. Dohled nad dospělým občanem
135,-Kč/ hod.
2. Dohled (nad požitím léků, apod.)
14,-Kč/ úkon
3. Zapůjčení jídlonosiče
30,-Kč/ 1měsíc
4. Kopírování lékařských zpráv apod.
3,-Kč list
5. Telefonické zprostředkování kontaktu (objednání sanity, apod.)
5,-Kč/úkon
Úhrada úkonů Pečovatelské služby s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v úplném znění, která byla
schválena Radou města Náchoda

