Agentura domácí péče
ČČK ALICE České Budějovice
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
SAZEBNÍK ÚKONŮ
1.4.2022
vychází z úhrad úkonů podle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.v platném znění

Platný od
Sazebník

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 vozí
cena : 135,-Kč / za hodinu
b)Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
cena: 1 35,-Kč / za hodinu
c) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1.
2.
3.
4.
5.

běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
donáška vody
topení v kamnech, vč.donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
běžné nákupy a pochůzky
cena 135,-Kč/ za hodinu
6. velký nákup, např.týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
cena 135,-Kč/ za úkon
7. praní a žehlení ložního a osobního prádla, popř.jeho drobné opravy
cena 80,-Kč/ za 1kg prádla

d) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
ceny

ceny

ve všedních dnech
snídaně

35,00 Kč / + dovoz 40,- Kč

oběd

93,50 Kč / + dovoz 40,- Kč

večeře

60,00 Kč / + dovoz 40,- Kč

o víkendech a svátcích
snídaně

22,80 Kč / + dovoz 40,- Kč

oběd
večeře

91,20 Kč / + dovoz 40,- Kč
68,40 Kč / + dovoz 40,- Kč

2. pomoc při přípravě jídla a pití
3. příprava a podání jídla a pití
cena 135,-Kč / za hodinu
4. dovoz stravy 40,-Kč/úkon

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
cena:
135,-Kč/ za hodinu
3. Základní sociální poradenství bezplatně
Úkony jsou započítávány podle skutečně stráveného času, evidovaného pomocí čteček čárových kódů.

Úkony fakultativní
FAKULTATIVNÍ ÚKONY
zápůjčky kompenzačních pomůcek
ceny odsouhlasené zřizovatelem
poslel - polohovací
vozík,chodítko,antidekubitní matrace
chodítko pultové, toaletní židle
sedačka do sprchy
sedačka na vanu, nástavec na WC
Fakultativní (dopňkové) úkony jsou poskytovány pouze za předpokladu,
že jsou poskytovány základní úkony.

na dobu nezbytně nutnou

20,-Kč / den
20,-Kč / den
15,- Kč / den
10,- Kč / den
5,- Kč / den

