Úhrady za služby od 1. 1. 2011
Pečovatelská služba Prachatice
Služba – základní činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
podpora či pomoc při pohybu – přesun na lůžko, na invalidní vozík, při chůzi.…
(pravidelně)
podpora, pomoc při oblékání a svlékání (pravidelně)
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
podpora či pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
ošetření nohou
ošetření kůže
pomoc při používání inkontinentních pomůcek
pomoc při použití WC
manikúra
pomoc při základní péči o vlasy, zástřih vlasů
pomoc s celkovou hygienou těla
holení
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
dovoz oběda – do vzdálenosti 3 km v pracovních dnech
dovoz oběda – do vzdálenosti 3 km ve dnech pracovního volna
dovoz oběda – do vzdálenosti nad 3 km v pracovních dnech
dovoz oběda - do vzdálenosti nad 3 km ve dnech pracovního volna
pomoc při naservírování stravy
pomoc při přípravě stravy (pití, snídaně, svačiny, jednoduché večeře)
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
malý úklid – utření prachu a vytření podlahy
vysátí koberce
umytí nádobí
umytí WC
umytí vany, umyvadla
vynesení odpadků
vyčištění koberce /úhrada nezahrnuje čistící prostředky, poplatek za zapůjčení
přístroje na mokré či suché čištění/
sezonní úklid, úklid po malování
mytí oken
pověšení záclon
pověšení dekoračních látek
praní a žehlení prádla /bez pracích prostředků/ - za 1 kg
praní /bez pracích prostředků/

Úhrada ze
strany
uživatele
/v Kč/

5,/za 5 min./

5,/za 5 min./

20,/za 15 min./

14,15,15,17,5,/za 5 min./

5,/za 5 min./

5,100,- Kč
/za 1 hod./
20,/za 15min./

50,/za 1 kg/
20,-

žehlení
výměna ložního prádla

/za 1kg/
30,/ za 1 kg/
20,/za 15 min./

úklid společných prostor domu

40,/za 1/2 hod./

donáška vody, uhlí, dřeva

20,/za 15 min./

zatopení v kamnech, v kotli

20,/za 15 min./

vyčištění kamen, kotle

20,/za 15 min./

vynesení popela
nákup malý
nákup střední
nákup velký, týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti
pochůzka
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovod dětí, dospělých (do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřad, na
společenské, kulturní akce, na návštěvu) a zpět

Služba – fakultativní činnosti
dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem, dospělým občanem

5,5,/za 5 min./
100,- Kč
5,/za 5 min./

25,/za 15 min/

Úhrada ze
strany
uživatele
/v Kč/
25,/za 15 min/

pedikúra
vodová ondulace (foukaná)

dle ceníku
odborné
firmy
25,/za 15 min./

trvalá ondulace (bez materiálu)

25,/za 15 min./

podpora, doprovod při nákupu, procházce

25,/za 15 min/

rekondiční masáž zad - částečná
rekondiční masáž - úplná
doprava uživatele

50,100,7,- /1 km/
+ čas
pracovníka

25,/15 min
tísňová péče – jednorázová úhrada za měsíc (provoz technických komunikačních
prostředků)

50,-

