Ceník základních činností poskytovaných Pečovatelskou službou
města Jílové s účinností k 01. 04. 2018
1) Osoba má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon ze základních činností při poskytování
pečovatelské služby uvedený v § 40 zákona a v § 6 vyhlášky.
2) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě tyto požadované služby:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc a podpora při podávání jídla a pití.
pomoc při prostorové orientaci v samotném pohybu ve
vnitřním prostředí
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík -

60,-Kč/1 hod
60,-Kč/1 hod
60,-Kč/1 hod
60,-Kč/1 hod

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny 60,-Kč/1 hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 60,-Kč/1 hod
pomoc při použití WC, včetně výměny pomůcek při inkontinenci
60,-Kč/1 hod
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
dovoz nebo donáška jídla pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti
běžný úklid a údržba domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
běžné nákupy a pochůzky velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy -

13,-Kč/ 1 úkon
60,-Kč/ 1 hod
60,-Kč/ 1 hod
39,-Kč/1 hod
40,-Kč/1 hod
60,-Kč/1 hod
60,-Kč/1 hod
39,-Kč/1 hod
90,-Kč/1 hod
50,-Kč/1 kg
50,-Kč/1 kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovod osobním automobilem poskytovatele k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět do vzdálenosti 20km 100,-Kč/ 1 hod
3) Kromě činností uvedených v odst. 2 tohoto článku se Poskytovatel zavazuje a je povinen poskytnout
Osobě na její požádání následující fakultativní činnost nad rámec základních činností podle odst. 1
tohoto článku:
dohled nad uživatelem
60,-Kč/1 hod
4) Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
Tento ceník byl schválen usnesením č. 966/2018/R Rady města Jílového na své 40 schůzi dne 14.
03. 2018

Miroslav Kalvas
starosta města

