Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves, p. o.

se sídlem Na hlavní 14/41, Březiněves, 182 00 Praha,
IČ: 066 75 034

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. Sazebník je platný dle usnesení Zastupitelstva MČ Březiněves
č. 3.44/22 ze dne 23.3.2022.

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,
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
3 pomoc při použití WC
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1 strava odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
2 dovoz nebo donáška jídla, terén – město, obce
pro dvojici žijící ve společné domácnosti (cena za osobu)
3 pomoc při přípravě jídla a pití
4 příprava a podávání jídla a pití
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
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
7 praní a žehlení prádla a jeho drobné opravy
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
3 procházka za asistence pracovníka PS

135,- Kč/hod.*

135,- Kč/hod.*

80,- Kč /oběd
40,- Kč /úkon
20,- Kč /úkon
135,- Kč/hod.*
135,- Kč/hod.*

135,- Kč/hod.*

140,- Kč/úkon
80,-Kč/kg

135,- Kč/hod.*

* Základní jednotkou je 1 hodina = 60 minut. Pokud nebyla spotřebována k zajištění úkonu celá hodina,
částka se poměrem krátí. Započítává se skutečný čas, který je nezbytný k zajištění požadovaného úkonu,
minimálně však 15 minut poskytované služby.
Součástí poskytovaných služeb je také základní sociální poradenství, které je poskytováno bez úhrady.
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Motto: „Pomáháme těm, kdo pomoc potřebují!“
Fakultativní činnosti jsou služby výhradně určené klientům terénní pečovatelské služby Březiněves.
Jedná se o služby doplňkové a samostatně je bez využívání základních služeb nelze poskytovat.
Fakultativní činnosti jsou poskytovány vždy za úhradu, nevztahuje se na ně ustanovení § 75 odst. 2 písm. a)
až e) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

Fakultativní činnosti
Dohled (u klientů, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou přítomnost druhé osoby)

130,- Kč *

Podpora individuální při realizaci zájmových a volnočasových aktivit

165,- Kč *

* Základní jednotkou je 1 hodina = 60 minut. Započítává se každá započatá hodina činnosti.
Dohled
Dohled nad dospělým klientem se provádí v době krátkodobé nepřítomnosti pečujícího se zajištěním služeb
dle individuálních potřeb klienta. Úkon zahrnuje osobní návštěvu v domácnosti klienta, kontrola fyzického
a psychického stavu, kontrola osobního a léčebného režimu dne, konverzace, předčítání a příp. i jiné předem
domluvené aktivity. Jde o časový úsek, ve kterém je pečovatelka v interakci s klientem a zároveň neprovádí
žádný z úkonů základních činností spojených s péčí o klienta (např. pomoc s hygienou, podání jídla a pití)
a neprovádí ani úkony spojené s chodem domácnosti. Dohled poskytujeme maximálně 2 hodiny denně.
Podpora individuální při realizaci zájmových a volnočasových aktivit
Jedná se o aktivity typu: trénink paměti, předčítání, hraní společenských her, pomoc při realizaci zájmových
aktivit (tvorba drobných předmětů, poslech hudby, zpěv atd.), jednoduchá pohybová aktivita a jiné, dle
předchozí domluvy klienta s aktivizačním pracovníkem (popřípadě s pečovatelkou). Rozsah úkonu se řídí
přáním klienta. Pracovnice pečovatelské služby vybírá činnosti, které nevedou k infantilizaci a snižování
důstojnosti klienta.

Tento Ceník nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. května 2022.
V Praze dne 19. dubna 2022.
Ing. Jiří Haramul
ředitel CZSSB
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