
Příjmení, jméno

Ceny služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů Dohoda od:

Požadované úkony Sazba/rozsah frekvence cena celkem

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 30,- Kč/15 min

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 30,- Kč/15 min

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru 30,- Kč/15 min

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 30,-kč/hod

Pomoc při os. hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. Hygienu

pomoc při koupání 30,-Kč/15min

péče o vlasy, mytí na lůžku 25,-Kč/15min

poskytnutí koupelny v DPS 15,-Kč/15min

pomoc při základní péči o vlasy, nehty, vousy 15,-Kč/15min

pomoc při použití WC 15,-Kč/15min

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy 

rozvoz oběda do H. Branné a Valt. + donáška do bytu v DPS 12,-Kč/úkon

dovoz a výdej oběda v DPS   6,-Kč/úkon

rozvoz oběda do Dolní Branné 14,-Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití 30,-Kč/15min

příprava a podání jídla a pití 30,-Kč/15 min

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti 30,-Kč/15 min

údržba domácích spotřebičů 30,-Kč/15 min

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 30,-Kč/15 min

nákup v obci ( 5 položek ) 60,-kč/hod

 zajištění léků a dovoz léků 100,-Kč/hod

pochůzky 60,-Kč/hod

praní osobního a ložního prádla + žehlení 50,-Kč/kg

praní osobního a ložního prádla bez žehlení 40,-Kč/kg

velký nákup ( 10 položek) 25,-kč/úkon

samostatné žehlení 30,- Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a 25,- Kč/15min

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, 

k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 

služby a doprovázení zpět 20,-Kč/15min.

Za pečovatelskou službu: Podpis klienta:

Bydliště: 

CENÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PLATNÝ OD 1. 2. 2015



CENÍK ÚKONŮ FAKULTATIVNÍCH (NENÁROKOVÝCH) SLUŽEB

Dovoz k lékaři, do nemocnice Jilemnice, Vrchlabí 50,-Kč/úkon

Dohled při užívání léků 30,-Kč/týden

Přemývání jídlonosičů 5,-Kč/úkon

pečení v elektrickém sporáku 50,-Kč/úkon

prášek na praní 10,-/úkon

samostatné praní v pračce 25,-Kč/15 min

ždímání 5,-Kč/úkon

škrobení 10,-/úkon

čistící prostředky 10,-/úkon

Za pečovatelskou službu: Podpis klienta:

Schválil dne…………………………………………………………...starosta………Luboš Zimmermann


