Sazebník úhrad za poskytovanou pečovatelskou službu v rámci základních činností
u pečovatelské služby a výše úhrady za fakultativní činnost.

Služby se zůjišťují v rozsahu těchto úkonů a cen:
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
a) pomoc a podpora pň podávání jídla a pití ~ 120,-Kč za hodinu
b) pomoc pň oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek -120,-Kč za hodinu
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vritřním prostoru - 120,- Kč
za hodinu
d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - 120,- Kč za hodinu
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
a) pomoc při úkonech osobní hygieny -120,-Kč za hodinu
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty - 120,- Kč za hodinu
c) pomoc při použití WC - 120,- Kč za hodinu
3` Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

a) dovoz nebo donáškajídla -20,-Kč za úkon
b) pomoc při přípravě jídla a piti - 120,- Kč za hodinu
c) příprava a podání jídla a pití -120,i Kč za hodinu
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

a) běžný úklid a údržba domácnosti - 120,-Kč za hodinu
b) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po

malování - 130,- Kč za hodinu
c) donáška vody - 130,-Kč za hodinu
d) topení v kamnech včetně donášlqr a přípravy topiva - 130,-za hodinu

e) běžné nákupy a pochůzky - 130,-Kč za hodinu
f)

velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti ~ 110,-Kě za úkon

g) praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy - 70,- Kč za kg
h) praní a žehlení osobního prádla, popřípadějeho drobné opravy -70,-Kč za kg
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a) doprovázení dospělých do školy, Školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné mocí a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět -130,-Kč za
hodinu
Pokud poskytování úkonů pečovatelské služby účtovaných dle času (částka/hod.) netrvá celou
hodinu, včetně času nezbytného k jejích zajištění, výše úhrady se poměrně krátí takto:
130,-Kčíhod.
120,-Kčmod.
30 min.
60 min.

65,-Kč

30min ........

130,-Kč

60,-Kč

60mín ......... 120,-Kč

U sjednané služby mytí jídlonosičů / v rámci běžného úklidu a údržby domácnosti / se za
umytí jednoho jídlonosiče započítává 5 minut. Jedno umyt]' vychází na 10,-Kč.

Fakultativní úkon:
Doprava uživatele autem organizace - cena za 1 lm = 7,- Kč.
Celková cena u doprovázeni' autem = nák]ady na dopravu + doprovod.

Schváleno Radou obce Vendryně dne 19. 2. 2020 s platností od 1. 3. 2020
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