
Město Šenov

Radniční náměstí 300, 739 34, Šenov

Pečovatelská služba

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby 

Základní činnosti: Sazba

Základní sociální poradenství    zdarma

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

     1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití   90 Kč/hod.

     2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek   90 Kč/hod.

     3. pomoc při prostor.orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru   90 Kč/hod.

     4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík   90 Kč/hod.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

     1. pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hod.

     2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč/hod.

     3. pomoc při použití WC 100 Kč/hod.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

     1. dovoz jídla terén - jednotlivec   15 Kč/úkon

     2. dovoz jídla terén - 2 osoby v jednom RD (za každou další osobu v RD + 5 Kč)   20 Kč/úkon

     3. dovoz jídla do DPS   12 Kč/úkon

     4. pomoc při přípravě jídla a pití   90 Kč/hod.

     5. příprava a podání jídla a pití   90 Kč/hod.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

     1. běžný úklid a údržba domácnosti 100 Kč/hod.

     2. pomoc při zajištění velkého úklidu (sezónní, mytí oken..) 130 Kč/hod.

     3. donáška vody 100 Kč/hod.

     4. topení v kamnech vč.donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 100 Kč/hod.

     5. běžné nákupy a pochůzky   90 Kč/hod.

     6. velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti)

          - v Šenově 100 Kč/úkon

          - mimo Šenov 100 Kč/úkon*

     7. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy   50 Kč/1kg

     8. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy   50 Kč/1kg

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

    1. doprovod dětí do školy, k lékaři a zpět   90 Kč/hod.

    2. doprovod k lékaři, na orgány veř.moci a instituce poskytující veř.služby

         - v Šenově   90 Kč/hod.

         - mimo Šenov   90 Kč/hod.*

Fakultativní (nadstandardní, doplňkové) činnosti:

1. jízda autem poskytovatele mimo Šenov (lékař, velký nákup..)

     * k základní sazbě za úkon se připočítá sazba Kč/km   12 Kč/1 km

           (úkon se poskytuje pouze v případě provozních možností Poskytovatele)

2. dohled nad léčebným režimem   10 Kč/úkon

3. společenský kontakt s klientem (dohled, povídání, aktivizace..) 130 Kč/hod.

           (úkon se poskytuje pouze v případě provozních možností Poskytovatele)

Výše úhrady za poskytování služby se počítá poměrně dle skutečně spotřebovaného času              

na zajištění a provedení úkonu. Minimální časový úsek na provedení úkonu je 15 min.

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby byl schválen usnesením Rady města Šenov č. 90)b)3   

ze dne 25. 9. 2018, s účinností od 1. 11. 2018.


