Oblastní charita Blansko
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 417 351
e-mail: blansko@blansko.charita.cz
www.blansko.charita.cz

Příloha č. 1

VÝŠE ÚHRADY
ZA POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY BLANSKO
Platná od 1.5.2022

Úhrady za jednotlivé úkony pečovatelské služby vychází z vyhlášky 505/2006 Sb., § 6, odst. 2


Výše úhrady za hodinu poskytnuté péče se poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času
nezbytného k zajištění úkonu. Čas nezbytný k zajištění úkonu pečovatelka započítává od doby, kdy
vystoupí z auta a jde zajišťovat požadované úkony, až do doby, kdy do auta po vykonání úkonů zase
nastoupí.
Výše úhrady za úkon je pevně stanovená bez ohledu na čas, který pečovatelka daným úkonem stráví
Výše úhrady za praní prádla je stanovena za kg prádla.




ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ JE POSKYTOVÁNO ZDARMA.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů
úhrada

NÁZEV ÚKONU:
a)
a)1
a)2
a)3
a)4

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b)
b)1
b)2
b)3

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ S POSKYTNUTÍM PODMÍNEK
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC

c)
c)2
c)3
c)4

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
dovoz nebo donáška stravy
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití

d)
d)1
d)2
d)3
d)4
d)5
d)6
d)7

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu
donáška vody
topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zař.
běžné nákupy a pochůzky
velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení či vybavení domácnosti
praní a žehlení ložního a osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

e)

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

e)1

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

e)2

doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, instituce, veř. služby a zpět

f)
f)1

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
zapůjčení jídlonosičů (2 ks)

IČO: 44990260
DIČ: CZ44990260

bankovní spojení:
č. ú.:15635631/0100

135,- Kč / hod.

135,- Kč / hod.

30,- Kč / úkon
135,- Kč / hod.

135,- Kč / hod.
135,-Kč / úkon
75,- Kč / kg

135,- Kč / hod.

40,- Kč / měsíc

