Zařízení sociální péče Choceň, Dr.Fikejze 1115, 565 01 Choceň
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve
vymezeném čase i v domácnostech.

Ceník pečovatelských služeb platný od 1. 1. 2018, schválený Radou
města Chocně usnesením č. 403/24/RM/2017 z 24. schůze
z 6.12.2017
Základní služby
a)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu:
1.

b)

Cena:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití, oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo 110,- Kč/hod.
vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu:
1.

c)

Pomoc při úkonech osobní hygieny, koupel, pomoc při zákl.
péči o vlasy a nehty, při použití WC

110,- Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1.
2.

d)

Dovoz nebo donáška jídla
Pomoc při přípravě a podání jídla a pití

10,- Kč/úkon
110,-Kč/hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1.

Běžný úklid a údržba domácnosti

130,- Kč/hod.

2.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např.
sezónního úklidu, úklid po malování
Donáška vody

130,- Kč/hod.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

e)

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topných zařízení
Běžné nákupy a pochůzky (malé nákupy)
Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti
Praní a žehlení ložního prádla
Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy –
v domácnosti klienta

110,-Kč/hod.
110,-Kč/hod.
75,-Kč/hod.
50,- Kč/úkon
60,- Kč/kg
60,- Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
1.

Doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby a doprovod zpět

110,- Kč/hod.

Nadstandardní (fakultativní) služby
1.

Doprava klienta služebním automobilem

2.
3.
4.

Doprava za klientem do okolních obcí
Soukromé administrativní úkony (např. psaní dopisů, vyplňování
tiskopisů, vyhledávání na internetu apod.)
Kopírování, tisk, formát A4 černobíle

5.

Kopírování, tisk, formát A4 barevně

110,Kč/hod.
+ 8,Kč/km
8,- Kč/km
110,Kč/hod.
2,Kč/stránku
5,Kč/stránku

Poradenství
Klient chce poradit s řešením problémů, tíživé životní situace apod.,
nabídnutí dostupných služeb v okolí Chocně.

bezplatně

Pozn.: Úhrady v Kč/hod. se stanoví dle skutečně
spotřebovaného času.
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného
k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí.
Úkony se počítají na nejkratší časovou jednotku 5 minut.
Kontaktní telefony - 732 465 574 - p.Stráníková
- 732 472 785 - p. Plašilová
- 465 471 974 - Dům s pečovatelskou službou
- 465 472 105 - Zařízení sociální péče Choceň

