Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9
příloha smlouvy B

Seznam úkonů prováděných Pečovatelskou službou a jejich cena
Základní činnosti/úkony
V rámci pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto základní úkony a činnosti:
Jednotlivé činnosti/úkony

Výše úhrady

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

130 Kč/hod

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

130 Kč/hod

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 130 Kč/hod
prostoru,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

130 Kč/hod

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu:
 pomoc při úkonech osobní hygieny (nebo koupání ve středisku 130 Kč/hod
osobní hygieny)
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

130 Kč/hod

 pomoc při použití WC,

130 Kč/hod

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 69 Kč/oběd
potřebám dietního stravování
 dovoz nebo donáška jídla, v terénu
v jídelně
 pomoc při přípravě jídla a pití,

30 Kč/úkon
10Kč/úkon
130 Kč/hod

 příprava a podání jídla a pití;

130 Kč/hod

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 běžný úklid a údržba domácnosti (ne mytí oken) nebo pomoc při 130 Kč/hod
zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu,
úklidu po malování,
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 údržba domácích spotřebičů (odmrazení lednice, mytí sporáku, 130 Kč/hod
čištění mikrovlnné trouby)
 donáška vody,

130 Kč/hod

 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 130 Kč/hod
topných zařízení,
 běžné nákupy a pochůzky,

130 Kč/hod

 velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 115/úkon
vybavení domácnosti,
 praní osobního a ložního prádla (popřípadě jeho drobné opravy)

70 Kč/kg

 žehlení – mandlování osobního a ložního prádla

35 Kč/kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 130 Kč/hod
služby a doprovázení zpět

Fakultativní činnosti
Činnost

doprava (např. na koupání, nákup atd., pouze Praha 9)
doprava mimo Prahu 9

Výše úhrady

50 Kč/úkon
50 Kč +
12 Kč/ km

Stanovení úhrady
Pokud poskytnutí činnosti/úkonu, která je stanovena v rámci hodinové úhrady netrvá
celou hodinu včetně času nezbytného k zajištění úkonu/činnosti (dojezd, docházka
do domácnosti klienta), výše úhrady se poměrně krátí.
Pokud je Uživatel pečovatelské služby osobou podle § 75 odst. 2. Zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, není povinen
hradit úhradu za poskytování základních činností/úkonů s výjimkou nákladů za
stravování; dále je také povinen hradit úhrady za poskytnutí fakultativních činnosti.
Tento seznam úkonů prováděných Pečovatelskou službou a jejich cena
nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2020
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