Sazebník za úkony poskytovaných služeb
OPS MČ Brno-Žabovřesky
§ 6 Pečovatelská služba

Základní úkony
A.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

2.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

3.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

4.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

B.

Výše úhrady stanovená
poskytovatelem
110,- Kč/hod
110,- Kč/hod
110,- Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

110,- Kč/hod

2.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

60,- Kč/hod

3.

Pomoc při použití WC

110,- Kč/hod

C.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1.

Dovoz nebo donáška jídla

2.

Pomoc při přípravě jídla a pití

3.

Příprava a podání jídla a pití

D.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1.

Běžný úklid a údržba domácnosti

110,- Kč/hod

2.

Pomoc při zajištění velkého úklidu

110,- Kč/hod

3.

Donáška vody

110,- Kč/hod

4.

Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

5.

Běžné nákupy a pochůzky

110,- Kč/hod

6.

Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti

110,- Kč/úkon

7.

Praní a žehlení ložního a osobního prádla

E.

20 Kč/úkon
110- Kč/hod
110,- Kč/hod

110,- Kč/hod

50,- Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1.

Doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět

130,- Kč/hod

2.

Doprovod dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět

130,- Kč/hod

Fakultativní úkony
1.

Pedikúra v domácnosti,

2.

Holení, stříhání vlasů (základní zástřih)

3.

Dohled nad dospělým občanem v domácnosti

150,- Kč/hod

4.

Svoz prádla do prádelny

10,- Kč/úkon

5.

Odvoz prádla z prádelny

10,- Kč/úkon

150 Kč/úkon
80 Kč/úkon

Úhrada za provedenou službu se počítá podle spotřebovaného času.
Netrvá-li poskytování těchto úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí
(počítá se každá započatá čtvrthodina).
Sazebníky byly schváleny Radou MČ Brno Žabovřesky na 109. zasedání konaném dne 14. 5. 2018.

