
Ceník pečovatelských služeb 

Diecézní charita Litoměřice

Charitní pečovatelská služba, Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30

IC: 40229939    tel. : 603 505 963                                              Platnost od : 1. 9. 2015

Ceník dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - vyhláška 505/2006 ve znění pozdějších předpisů

kód cena v Kč jednotka

01- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

101,0 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100,- hodina

101,1 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100,- hodina

101,2 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,- hodina

a dále

102,0 přestlání a úprava lůžka 95,- hodina

103,0 převlečení ložního prádla 95,- hodina

104,0 dohled nad užíváním již připravených léků 85,- hodina

105,0 bandáže DDK 45,- úkon

02 - Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu

202,0 pomoc při úkonech osobní hygieny - ranní toaleta, holení, hygienická péče, výměna jednorázových plen 100,- hodina

203,0 pomoc při základní péči o vlasy a nehty - mytí vlasů, drobná úprava, fénování 100,- hodina

203,1 pomoc při použití WC 90,- hodina

a dále

201,0 celková koupel v domácnosti s možností mytí vlasů, péče o pokožku 95,- hodina

03 - Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

301,2 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 160,- hodina

301,3 dovoz nebo donáška jídla 40,- úkon

301,4 pomoc při přípravě jídla a pití 100,- hodina

301,0 příprava, ohřátí a podání jídla a pití (snídaně, oběd, večeře) 105,- hodina

301,1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 105,- hodina

04 - Pomoc při zajištění chodu domácnosti

503,0 běžný úklid a údržba domácnosti (zametení, utření prachu, luxování, mytí nádobí a soc. zař.) 105,- hodina



503,2 údržba domácích spotřebičů 100,- hodina

502,0 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (př. sezonního úklidu ). 120,- hodina

502,1 donáška vody 105,- hodina

502,2 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 105,- hodina

507,0 běžné nákupy v místě bydliště - (nejbližší prodejna) 85,- hodina

507,1 běžné nákupy (s dovážkou autem ). 105,- hodina

508,0 pochůzky (lékař, lékárna, pošta, úřady) 90,- hodina

512,0 velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 105,- úkon

514,2 praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60,- kilogram

a dále

503,1 vynešení odpadků 20,- úkon

514,4 věšení, sbírání a skládání prádla 85,- hodina

05 - Zprostředkování kontaktu se společenským  prostředím

801,0

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné 

moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět - pěšky (kadeřník, RHB, ...) 115,- hodina

a dále

809,0 Procházky, pohovor, společnost, občasný dohled v dom.prostředí v době od 7:00 do 15:00hod. 115,- hodina

Ostatní služby

5001,0 služba o víkendech a svátcích 110,- návštěva

999,9 úhrada za cestu při návštěvě klienta v domácím prostředí 0,- návštěva

Fakultativní výkon v této barvě, ostatní ( bílá barva)-výkon vyhláškový

Prohlášení žadatele : 

Kontakt : 

_______________________________________________________________________________

Pečovatelská služba zavedena dne :  

Za CHOPS: Černá Zdeňka

Vedoucí střediska

Souhlasím, aby moje osobní údaje byly zpracovány za účelem poskytování pečovatelské služby.

Podpis žadatele (zák. zástupce):   ……………………………………..


