Pečovatetská služba Řičany
Úhrady úkonůod 1. 1O. 2019
(Pokud péčenetrvá celou hodinu, úhrada se poměrně krátí)

Hlavní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonůpéčeo vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podáváníjídla a pití

12

,120Kč/hod

2. pomoc při oblékání a svlékánívčetně spec. pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko,nebo na vozík

,120Kč/hod

120Kčlhod

b) pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péčio vlasv a nehty
3. pomoc při použitíWC

,120Kó/hod

'1.

120Kólhod

,120Kč/hod

c) poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy

odpovídajícívěku, zásadám racionální výživy, a potřebám dietního
stravování (zprostředkujeme dodavatele)
1. zajištění stravy

2. dovoz nebo donáška iídla
3. pomoc při přípravě iídla a pití
4. příprava a podáváníjídla a pití

12OKč/hod
10Kč/úkon
120Kč/hod
120Kč/hod

d) pomoc při zajištěníchodu domácnosti
120Kčlhod
1. béžnýúklid a údržbadomácnosti
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosii (sezónní úklid, úklid po malování ap.) 12OKč/hod
4. topení v kamnech, vóetně donášky a přípravy topiva, údržbatopných zařízení
5. běžnénákupy a pochůzky (lékárna, pošta, knihovna...)

20Kč/hod
120Kčlhod
120Kč/hod

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacenía nezbytného vybavení
domácnosti
7 . praní a žehlení ložníhoprádla, popř. jeho drobné opravy
8. praní a žehleníosobního prádla, popř. jeho drobné opravy

80Kó/úkon
60Kč/k9
60Kč/hod

3. donáška vody

e)

1

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

dospělých nebo dětí do školy, školského zařízeni, k lekaři, na úřady,
za veřejnými službami a doprovázení zpět

1

Poradenství dle zák. č, 108/2006 Sb., o sociálních službách

zdarma

1. doprovázení

Faku ltativn í či n nosti

2OKč/hod

:

1. dohled

120Kč/hod

2. pomoc s hospodařením
3. doprovod pečovatelkv vozidlem
4. wužitípřepravy tam a zpět při pravidleném nákupu v Rosicích
5. péčeo domácího mazlíčka

50 Kčiměsíc
,120Kč/hod
6 Kč/km +
30 Kč
120Kólhod

v případě nutnosti2 pečovatelek u jednoho klienta budeme účtovatmax. částku dle vyhlášky 505/2006 Sb, - 130Kč/hod
PEČoVATELsxÁ sluŽeR ŘÍČnruv, nám, osvobození 286, 664 Bz Říčany,lel.:774 017

420

