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Platnost Ceníku od 1. 2. 2019 

CENÍK TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY BŘEZINĚVES 
Motto: „Pomáháme těm, kdo pomoc potřebují!“ 

 

Ceny úhrad za jednotlivé základní úkony pečovatelské služby se řídí platnou legislativou, tj. §6 vyhlášky 

505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Započítává se skutečný čas, který je nezbytný k zajištění požadovaného úkonu, minimálně však 30 minut 

poskytované služby.  

Rozsah úkonů základní činnosti pečovatelské služby 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:   

  1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití   

  2 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 130,- Kč/hod.* 
  3 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru   

  4 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík   

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

  1 pomoc při úkonech osobní hygieny   

  2 pomoc při základní péči o vlasy, nehty a vousy 130,- Kč/hod.* 

  3 pomoc při použití WC   

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:   

  
  
  
  
  

1 strava odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 65,- Kč /oběd 

2 dovoz nebo donáška jídla, terén – město, obce 30,- Kč /úkon 

  pro dvojici žijící ve společné domácnosti (cena za osobu) 15,- Kč /úkon 

3 pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/hod.* 

4 příprava a podávání jídla a pití 130,- Kč/hod.* 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:   

  
  
  
  
  
  
  

1 běžný úklid a údržba domácnosti   

2 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, úklidu po malování   

3 mimořádný úklid, mytí oken 130,- Kč/hod.* 

4 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení   

5 běžné nákupy a pochůzky   

6 velký týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 115,- Kč/úkon 

7 praní a žehlení prádla a jeho drobné opravy 70,-Kč/kg 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:   

  1 doprovod k lékaři, do institucí poskytujících veřejné služby, doprovod zpět   

  2 doprovod na kulturní akce, oslavy a další společenská aktivizace 130,- Kč/hod.* 

  3 procházka za asistence pracovníka PS   
 

* Základní jednotkou je 1 hodina = 60 minut. Pokud nebyla spotřebována k zajištění úkonu celá hodina, 

částka se poměrem krátí.  

Součástí poskytovaných služeb je také základní sociální poradenství, které je poskytováno bez úhrad. 


