Sazebník úhrad pečovatelskéslužby
Sociální slUžby městské óásti Praha 'I2, příspěVková organizace
o]bramovická 7o3, 142 00 Píaha 4, lČ 70882169

Úhrada za poskytování pečovatelské§|užby je stanovena V náVaznosli na ustanoveni Vyhlášky
ustanovení zákona
ě, sósizóoó sn,1 u".něni pozdějších předpisů, kterou se provádéjí nékterá
ó, 108/2006 sb,, o sociálních slt]žbách, Ve znění pozdějších předpisú

základní činnosti
Pomóc přizvládánl běžných úkonúpéěe ovlastni osobu
'1 pornoc a podpola př] podáVáníjid a á ptí

135

2

pomoc při ob ékáni a sV ékáni Včetně speciá nich pomůcek

135 - Kč/1 hod

3

pomoc př prostorové

4

ponroc př přesunu na úžkonebo Vozík

orentac sarnostatném pohyb!]Ve

Vn tň]]m prostorL]

Kč/1 hod

135

Kč/1 hod

135

Kč/1 hod

Pomo6 pň osobní hygieně nebo poskytnutí podminek pro osobní hýgienu

]

pomoc

přL

]

úkonech osobni hyg eny

135

2. pomoc pi'lZák]adni péči

3

pornoc př použ]ti

Kči '] hod

135, Kč/1 hod,

Wc

Rao oná ni (D3)

T ža] štění stravy odpovídajici Věku, zásadám rac oná ni
Výživy a potiebám dLetního stravováni

2 dovoz

35,, Kč/1 hod.

nebo donáška ]íd a a

p

ií

Šetřící(D2)
D]abet cká (D9)
Výde ny

84,

Kči 1 oběd

35

Kč/1 oběd

85
90

Kč/1 oběd
Kč/1 oběd
90 - Kč/'] oběd

3

ponroc při připravě ]idla a piti

T35,- Kč/1 hod

4

připíava a podani ]ídla a

135 - Kč/1 hod

p ti

1

Pomoc při zajištěnt chodu domácnosť

]

135,- Kč/l hod

běžný úk]d a údržbadomácnost!

pornoc pi za] štěni Ve kého úkldu dornácnost napiik ad sezónniho úkjidU
úkLdu po rna oVáni

2

135,- Kč/] hod

T35,

3 donáška Vody

Kó/,1 hod

4

Zařízeni
topeni V kamnech Včetně cionášky a připlavy top]Va. údržbatopných

135, Kč/1 hod

5

běžnénákrrpy a pochůzky

]

6

Vybaveni
Velký nákup napřikadtýdenni nákUp, nákup ošacenia nezbytného

7

praní a žeh]eni ožniho prác] a. popřipadě jeho drobné opravy

8

prani a žeh ení osobniho prád

35,- Kč/T hod.

135,- Kč/1 nákup

domácnosti

é popřípadě

]eho drobné oplavy

80 - Kč/1 kg

80

Kč/] k9

zprostředkování kontaKu se společ€nským prostředlrn
doprovázeni k lékař], na orgány Veře]né moc

a

n§tltuce poskytu]íciVeiejné sIužby

,]35 Kč/1 hod

a doprovázenízpét

'Faku]tativní č nnost

/ č nnost

nabízené nad rámec základních činnosti

nryti znečištěneho]íd onoslče piedáVaného na nás edu]íci den

Zapúičeníjidonos]če iako náhlacla za předáVaný a znečLšténý

20

Kč/úkon

20,- Kč/úkon

-Fakultativní činnostijsou zpoplatněny i plo užlvatele, kteii pečovatelskou.službu uyužiýaji zda|ma,
slUžbách, Ve Znění pozdějších
§;5 ;á"t, ž,nl,raroná o.,tóalio06 Sb,, o socrálních
"ň';;;;,kl;#
těchto uživatelů definuje zákon ó, 255/1946 Sb- a zákon
ňr"Op"t, 2árráairi
"nalakteri;tiku
č,4621191 sb,

skuteěně
Uživatelůmpečovatel§ké služby je za úkon pečovatelské služby účtován
spotřebovaňý čas na realizaci úkonu po celých minutách,

sazebník úhrad j9 platný od 1-6..2a22

2

