Město Rokytnice v Orlických horách
Pečovatelská služba Rokytnice v orlických horách
Horská 303,51761,email:pecovatelska.sluzba@mu.rokytnice.cz,tel.: 491616996

Sazebník úhrad za úkony poskytované pečovatelskou službou
A) Základní činnosti

úhrada

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

90,-Kč/hod.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékámí včetně speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

100,-Kč./hod.

Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

Dovoz nebo donáška jídla - Rokytnice v O.h. včetně mytí v myčce PS
Dovoz nebo donáška jídla - Panské pole, Nebeská Rybná , spádové obce mytí v myčce PS
Pomoc při přípravě jídla a pití

15,-Kč/oběd
20,-Kč/oběd
90,-Kč/hod.
90,-Kč/hod.

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

Běžný úklid
Údržba domácích spotřebičů ( odmrazení lednice, vyčištění sporáku…)
Pomoc při zajištění velkého úklidu - např. mytí oken, úklid po malování, mytí společ.prostor
Donáška vody
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
Údržba topných zařízení
Běžné nákupy
Pochůzky - zajištění léčiva, pošta, opravy bot, brýlí ..
Velký nákup nad 10 kg ( nad rámec běžného nákupu )
Nákup ošacení
Nákup nezbytného vybavení domácnosti
Praní a žehlení prádla , popřípadě drobné opravy prádla( osobní, ložní,záclony..)
Žehlení prádla
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

90,-Kč / hod.
90,-Kč / hod.
100,-Kč/ hod.
90,-Kč /hod.
90,-Kč/ hod.
90,-Kč/ hod.
90,-Kč/ hod.
90,-Kč/ hod.
100,-Kč/úkon
100,-Kč/úkon
100,-Kč/úkon
50,-Kč/kg
30,-Kč/kg
100,-Kč/hod.

Doprovod k lékaři, na instituce, do společnosti a zpět
ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ

bezplatné

informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace

B) Fakultativní činnosti ( doplňkové úkony)
Zapůjčení termojídlonosičů
Použití vysavače pečovatelské služby při úklidu
Použití telefonu PS

1,-Kč/oběd
30,-Kč/úkon
10,-Kč/úkon

Pokud poskytování služeb, u kterých je hodinová sazba včetně nezbytného času k jejich zajištění
netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Výše úhrady za službu, která je uvedena úkonově,
se nekrátí.
V případě, kdy je úkon při zajištění chodu domácnosti zajištěn více pečovatelkami , strávený čas se
násobí počtem pracovnic .
Fakultativní (doplňkové) služby lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem
základních poskytovaných úkonů (nikoliv jako jediný požadovaný úkon) a v případě, kdy to umožňuje
provoz organizace.
Pokud vývařovna změní cenu za oběd, uživatel je včas s novou cenou seznámen.

Poskytování úkonů bez úhrady
Pečovatelská služba poskytuje úkony bez úhrady dle § 75 č. 108/2006 Sb :
• Účastníkům odboje podle zákona č. 255/1946 Sb. a zákona č.462/1919 Sb.,
• osobám podle z. č. 119/1990 o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č.47/1991, nebo u nichž
bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990Sb.,ve znění
zákona č.47/1991Sb.,zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo osobám podle § 22 písm.c/
zákona č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí
svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
• οsobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru jestliže
o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních
rehabilitacích,
anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl
zrušen podle §18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č.267/1992 Sb. a zákona
č.78/1998 Sb.,
anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková
doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,
• pozůstalým manželům( manželkám) po osobách uvedených výše starším 70 let .
III.
Závěrečná ustanovení
1) Ruší se sazebník za služby poskytované pečovatelskou službou ze dne 5.5. 2014
2) Tento sazebník úhrad za služby poskytované pečovatelskou službou je účinný od
Rada města Rokytnice v Orlických horách schválila tento sazebník úhrad za úkony
pečovatelské služby svým usnesením číslo ze dne v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platných
zněních předpisů.
V Rokytnici v Orlických horách, dne

Petr Hudousek
starosta

kon

