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CENÍK ÚKONŮ
Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách
a podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., upravuje Charita Prostějov výši úhrad za úkony Charitní
pečovatelské služby s platností od 1. 1. 2016 takto:

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru
 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně
 Pomoc při úkonech osobní hygieny,
pomoc při základní péči o vlasy,
a nehty, pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
 Dovoz nebo donáška oběda
- pro obyvatele DPS Hacarova a Polišenského  Pomoc při přípravě jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti








Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
Malý nákup
Velký nákup
Praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy
Topení v kamnech, včetně donášky topiva
Donášky vody

jednotka

Kč

Kč/hod.
Kč/hod.

130,130,-

Kč/hod.
Kč/hod.

130,130,-

jednotka

Kč

Kč/hod.

130,-

jednotka

Kč

úkon
úkon
Kč/hod.

25,20,130,-

jednotka

Kč

Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
úkon
Kč/kg
Kč/hod.
Kč/hod.

130,130,130,115,70,130,130,-
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Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

jednotka

Kč

 Doprovod k lékaři, na úřady a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět
Kč/hod.
130, Procházky, pomoc při denních kulturních zájmových aktivitách
Kč/hod.
130, Průvodcovská služba a asistence pro klienty na vozíku
Kč/hod.
130,U úkonů s hodinovou sazbou (130 Kč) se výše úhrady vypočítává z času stráveného na cestě
(čas dojezdu 10 min) a doby strávené poskytováním úkonu (zaokrouhleno na 5min.).
V pečovatelském záznamu je čas strávený na cestě započítán do pečovatelských úkonů. U
úkonů s hodinovou sazbou (130 Kč) se cena jedné návštěvy vypočítá z doby strávené
poskytováním úkonů + doby dojezdu 10 min.

Fakultativní služby
Doprava vozidly poskytovatele

jednotka

 1 km jízdy

1 km

Kč
8,-

Fakultativní úkony nelze poskytovat samostatně bez pravidelného čerpání základních činností.

Zpracovala:

Mgr. Tereza Bílá, DiS.
sociální pracovnice

Schválil:

Ing. František Hynek
ředitel Charity Prostějov
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