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úroxv - wrutÁšrovÉ
při zvládáníbéžnýchúkonůpéčeo vlastní osobu:
a) pomoc a podpora při podáváníiídla apití
b) pomoc při oblékánía svlékání včetně speciálních pomůcek
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve

WSE

UHRADY

1. pomoc

135,-Kč/hod.
135,-Kč/hod.
135,-Kč/hod.

vnitřním prostoru
135,-Kč/hod.
d) pomoc při přesunu na lůžkonebo vozík
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro oso bní hygienu:
135,-Kč/hod.
a) pomoc při úkonech osobní hygieny
135,-Kč/hod.
b) pomoc při záklaďní péěi o vlasy a nehty
135,-Kč/hod.
c) pomoc při použitíWC
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištěnístravy:
a) dovoz nebo donáška iídla
dovoz nebo donáška iídla na Dps
b) pomoc při přípravě jídla apití
c) příprava a podání jíďIa a pití

při zajištění chodu domácnosti:
a) běžný úklid aiďržba domácnosti
b) pomoc při zajištěnívelkého úklidu domácnosti, např.
sezónní úklid
c) donáškavody

40,-Kč/úkon
15,-Kč/úkon
135,-Kč/hod.
135,-Kč/hod.

4. pomoc

d) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, idržba
topných zaŤízení
e) běžnénákupy apochůzky

0 velký

nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacenía

135,-Kč/hod.
135,-Kč/hod.
135,-Kč/hod.
135,-Kč/hod.
135,-Kč/hod.
140,-Kč/úkon

nezbytného vybavení domácno sti

g) praní a žehleníložníhoprádla, popřípadě jeho drobné
opravy
h) praní a žehleníosobního prádla, popřípadě jeho drobné
opravy
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
a) doprovázení dětí do školy, školskéhozařízení, k lékaři a
doprovázení zpét

80,-Kč/kg
80,-Kč/kg

135,-Kč/hod.

b) doprovázení dospělých do školy, školskéhozařízení,
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby a ďoptovázení zpět

úroNv - FAK(ILTATIwí

1.

I

t35,_Kč/hod.

rýšn úHnqnv

doprava služebním vozidlem (pouze v souvislosti

20;Kčftm

s doprovodem)

2. dohled nad uživatelem

l50,-Kč/hod.

Fakultativní služby jsou služby doplňkové a samostatně

základních služeb nelze poslgltovat.

je

bez využívání

Výše úhrad za poskytnutou pečovatelskou službu je v souladu s vyhláškou č.
50512006 Sb. v platném znění.

Schválil dne 18. 8.2022
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