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CEN ÍK PEČO VATELSKÝCH ÚKONŮ
Základní pečovatelské úkony dle § 40 zákona 108/2006 o sociálních službách

Pečovatelský úkon

Cena/jednotka

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití

130,-/hodina

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

130,-/hodina

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

130,-/hodina

(,přítomnost pečovatelky v domácnosti uživatele např. z důvodu kontroly
uživatele, pomoc s vyřizováním osobních záležitostí, soupis nákupu,
povídání, předčítání apod.)
pomoc při přesunu na lůžko, vozík nebo do auta

130,-/hodina

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti uživatele

130,-/hodina

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130,-/hodina

pomoc při použití WC

130,-/hodina

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy

oběd

65,-

oběd dietní

75,-

dovoz oběda

20,-/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití (nácvik dovedností)

130,-/hodina

příprava a podání jídla a pití

130,-/hodina

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti - vysávání, mytípodlahy, utíráníprachu,

130,-/hodina

mytí nádobí, vynesení odpadkového koše, převlečení ložního prádla apod.
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (jedná se o úklid, který se

130,-/hodina

nedělá v rámci běžného úklidu - např umytípovrchu skříní, kachllček
v koupelně, apod.) Na úklid po malování, mytí oken, tepování
koberců apod. - zprostředkováváme úklidové firmy
běžné nákupy - nákup do 5 kg - v nejbližším obchodě uživatele

130,-/hodina

pochůzky - donáška léků, vyřizovánízáležitostí na poště, úřadech apod.

130,-/hodina

velký nákup, např.: týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení

115,-/úkon

domácnosti
donáška vody

130, -/hodina

topení v kamnech, včetně zajištění donášky topiva a přípravy topiva, údržba

130,-/hodina

topných zařízení
praní, žehlení a drobné opravy prádla v prádelně pečovatelské služby

70,-/I kg
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Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení k lékaři, na orgány veřejné správy a instituce poskytující

130,-/hodina

veřejné služby, zájmové aktivity, kulturní akce a doprovázení zpět

POZNÁMKY K CENÍKŮM:

■ Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady osobám uvedeným v § 75 odstavci 2,
zákona 108/2006 o sociálních službách.
■ Částky uvedené v hodinových sazbách se počítají podle skutečného času nezbytného
k zajištění úkonu. Pokud úkon netrvá celou hodinu, krátí se dle skutečně stráveného
času u uživatele.

Nahrazuje ceník ze dne 1.2.2020
Platnost ceníktTóil 1.4.2020

Mgr. Miroslav Adár
ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.

