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Sazebník poskytovaných úkonů Pečovatelské služby 

 

 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                  120,-Kč/hod* 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                     120,-Kč/hod* 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru           120,-Kč/hod* 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                    120,-Kč/hod* 

 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                            120,-Kč/hod* 

 pomoc při základní péči o  vlasy  a nehty                                                                  120,-Kč/hod* 

 pomoc při použití WC                                                                                                 120,-Kč/hod* 

 

3. Poskytnutí stravy nebo zajištění stravy 

 dovážka oběda                                                                                                            20,-Kč/úkon 

 pomoc při přípravě jídla a pití                                                                                     120,-Kč/hod* 

 příprava a podání jídla a pití                                                                                      120,-Kč/hod* 

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 běžný úklid a údržba domácnosti                                                                               120,-Kč/hod* 

 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti                                                          120,-Kč/hod* 

 údržba domácích spotřebičů                                                                                      120,-Kč/hod* 

 donáška vody                                                                                                             120,-Kč/hod* 

 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení         120,-Kč/hod* 

 běžné nákupy a pochůzky                                                                                         120,-Kč/hod* 

 velký  nákup                                                                                                               110,-Kč/hod* 

 praní a žehlení osobního prádla a drobné opravy a úpravy                                        60,-Kč/kg 

 praní a žehlení ložního prádla                                                                                       60,-Kč/kg 
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5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby, do školy, školského 

zařízení, do zaměstnání a doprovod zpět 

                                                                                                                               120,-Kč/hod* 

 

6. Fakultativní činnosti 

 dohled                                                                                                                     120,-Kč/hod*                                                                        

 pronájem jídlonosiče                                                                                                     2,-Kč/den 

 dovoz                                                                     8,-Kč/km 

 pronájem chodítka            10,-Kč/den 

 pronájem toaletního křesla             5,-Kč/den

   

Oběd je zajištěn z Domova pro seniory v Kostelci nad Černými lesy a je účtován v částce 

60,- Kč. 

U úkonů označených * se při vyúčtování služeb počítá skutečně spotřebovaný čas na 

provedenou službu.  

Pronájem chodítek a toaletních křesel pouze omezeném množství.  

 

 

Platnost od 1.6.2020 
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