Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Ceník terénní pečovatelské služby
Platnost: od 1. 11. 2019
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle vyhl. č . 505/2006 Sb.,
§ 6 písm. a)

pomoc a podpora při podání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál. pomůcek
pomoc při prostorové orientaci a samostat. pohybu ve vnitřním
prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

115,- Kč/hod
115,- Kč/hod
115,- Kč/hod
115,- Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu dle vyhl. č. 505/2006 Sb.,
§ 6 písm. b)

pomoc při úkonech osobní hygieny (sprchování, koupání)
pomoc při základní péči o vlasy (mytí a vysoušení) a nehty na
rukou
pomoc při použití WC

115,- Kč/hod
115,- Kč/hod
115,- Kč/hod

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy dle vyhl. č. 505/2006 Sb.,
§ 6 písm. c)

oběd
dovoz nebo donáška oběda nad 1 km – 5 km
dovoz nebo donáška oběda nad 5 km – 20 km
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití (včetně mytí a úklidu nádobí)

70,- Kč
15,- Kč
20,- Kč
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod

Pomoc při zajištění chodu domácnosti dle vyhl. č. 505/2006 Sb.,
§ 6 písm. d)

běžný úklid a údržba domácnosti (mytí nádobí, vynesení koše,
1x týdně, vysátí, vytření podlahy, setření prachu, úklid
sociálního zařízení, běžná omytí mikrovlnné trouby, sporáku a
varné konvice)
pomoc při zajištění velkého úklidu (zajištění úklidové firmy)
donáška vody
topení v kamnech (donáška a příprava topiva, údržba topných
zařízení)
běžný nákup (do 5 kg)
velký nákup (nad 5 kg, ošacení nebo nezbytného vybavení
domácnosti)
pochůzky (lékárna, čistírna, pošta, knihovna, úřady apod.)
praní a žehlení prádla

130,- Kč/hod

130,- Kč/hod
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod
115,- Kč/úkon
130,- Kč/hod
70,- Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle vyhl. č. 505/2006 Sb.
§ 6 písm. e)

doprovod dospělých (k lékaři, na úřady, na nákup apod. a zpět)

130,- Kč/hod
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Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Ceník fakultativních činností terénní pečovatelské služby
Platnost: 1. 11. 2019
Fakultativní činnosti
Nadstandardní péče o nehty
Nadstandardní péče o vlasy
Dohled nad užitím léků
Pronájem kompletního jídlonosiče (2 ks)

20,- Kč/úkon
30,- Kč/úkon
15,- Kč/úkon
30,- Kč/měsíc

Ceny uvedené v Kč/hod. jsou účtovány po minutách.

…………………………………
Ing. Petr Kordule
ředitel Domova Kytín

…………………………………
podpis uživatele
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