Sociální služby města České Lípy
CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
POPIS
ÚHRADY
§ 40 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
§ 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
Základní sociální poradenství
bezplatné
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 pomoc při oblékání a svlékání, včetně
Pomoc při zvládání běžných
speciálních pomůcek
110,- Kč / hod.
úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc
při
prostorové
orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 osobní hygiena v domácnosti (na lůžku,
u umyvadla, celková koupel)
Pomoc při osobní hygieně
 osobní
hygiena
(celková
koupel)
nebo poskytnutí podmínek
110,- Kč / hod.
ve středisku osobní hygieny (SOH)
pro osobní hygienu
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 pomoc při využití WC
60,-/oběd
 zajištění stravy
20,- Kč / úkon
 dovoz jídla
Poskytnutí stravy nebo
17,- Kč / úkon
 donáška jídla – Na Blatech 3211
pomoc při zajištění stravy
 pomoc při přípravě jídla a pití
110,- Kč / hod.
 příprava a podání jídla a pití
 běžný úklid a údržba domácnosti
 pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti, např. po malování
110,- Kč / hod.
 donáška vody
 topení v kamnech
včetně
donášky
a přípravy topiva
Pomoc při zajištění chodu
domácnosti
 běžný nákup a pochůzky
 velký nákup, např. týdenní nákup, nákup
80,- Kč / úkon
ošacení,
a
nezbytného
vybavení
domácnosti
 praní a žehlení prádla, popřípadě jeho
70,- Kč / kg
drobné opravy
 doprovázení dětí do školy, školského
zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
Zprostředkování kontaktu
 doprovázení dospělých do školy, školského
110,- Kč / hod
se společenským prostředím
zařízení, do zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět

Sociální služby města České Lípy
CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
FAKULTATIVNÍ (doplňkové) SLUŽBY
Dohled – nad příjmem léků,
v případě krátkodobého zhoršení
zdravotního stavu
Dohled v případě, že se pečující
osoba krátkodobě nemůže postarat
Doprovod za soukromými zájmy,
na procházku
Kopírování materiálů uživatelů
Doprava (vozidlem organizace na
území města)
Provozní náklady Střediska osobní
hygieny

120,- Kč / hod
např. pečující osoba potřebuje k lékaři, na
úřad

120,- Kč / hod.
120,- Kč / hod.

černobíle
do Střediska osobní hygieny
náklady na vodu, elektřinu, vytápění

4,- Kč / A4 / 1 list
70,- Kč / úkon
50,- Kč / úkon

Pečovatelská služba zajišťuje uživatelům základní úkony vyjmenované v § 40 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a upřesněné v § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kromě
základních úkonů poskytuje pečovatelská služba další fakultativní (doplňkové) úkony.
Fakultativní (doplňkové) služby lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních činností,
nikoliv jako jediný požadovaný úkon a v případě, že to umožňují provozní a personální možnosti organizace.
Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů je uvedena jako hodinová sazba (částka), sazba za poskytnutý
úkon nebo za 1 kg suchého prádla.
Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného
k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Pokud vývařovna změní cenu za oběd, uživatel je včas s novou cenou seznámen.

