Pečovatelská služba Ďáblice, Diakonie ČCE – SKP v Praze
Ke Kinu 7, 182 00 Praha 8, tel. 283 910 424, 777 734 178, 777 734 177
www.skp.diakonie.cz, e-mail: dablice@diakonieskp.cz,

SAZEBNÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ĎÁBLICE
Diakonie ČCE – SKP v Praze
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 6 odst. 1
Druh
úkonu:
a)
1.
2.
3.
4.
b)
1.
2.
3.
c)
1.

Pojmenování úkonu:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Úhrada:

120,- Kč/h
120,- Kč/h
120,- Kč/h
120,- Kč/h

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti
120,- Kč/h
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
120,- Kč/h
pomoc při použití WC
120,- Kč/h
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
zajištění stravy, odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování

74,- Kč/oběd1

20,- Kč/1 oběd
30,- Kč/2 obědy2
3.
pomoc při přípravě jídla a pití
120,- Kč/h
4.
příprava a podání jídla a pití
120,- Kč/h
Tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4.
2.

dovoz nebo donáška jídla

d)
1.
2.
3.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
běžný úklid a údržba domácnosti
120,- Kč/h
údržba domácích spotřebičů
120,- Kč/h
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např.
120,- Kč/h
sezónního úklidu, po malování
donáška vody (cca 10 min)
20,- Kč/úkon
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
30,- Kč/úkon
údržba topných zařízení (cca15 min)
běžné nákupy a pochůzky (potraviny, drogerie a
120,- Kč/h
zdravotnické potřeby)
velký nákup (ostatní nákupy, např. ošacení, nezbytného
115,- Kč/úkon
vybavení domácnosti
praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
120,- Kč/h3
pouze v domácnosti klienta
praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné
120,- Kč/h3
opravy pouze v domácnosti klienta
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
e)

1.

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

120,- Kč/h

FAKULTATIVNÍ ČINOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Podle§ 77zákona č.108/2006 Sb o sociálních službách mohou být úhrady fakultativních
úkonů stanoveny až do plné výše nákladů a jsou poskytovány pouze k základním
úkonům.
1.

půjčování kompenzačních pomůcek
– polohovací postel + matrace
– invalidní vozík

2.

podpora při dodržování léčebného režimu

30,- Kč/den
25,- Kč/den
30,- Kč/měsíc

Cena stravy je závislá na ceně stanovené dodavatelem včetně provozních nákladů
souvisejících s přípravou stravy.
2 Při dodání 2 obědů do 1 domácnosti
3 Praní prádla se provádí výhradně v domácnosti klientů. Vzhledem k této skutečnosti není
úkon účtován dle kilogramů vypraného prádla (není třeba počítat energii, prací prášek
apod.), ale podle časového hlediska, tj. jak dlouho se prádlo v domácnosti pere.
1

Při vykazování služby se počítá každá započatá ¼ hodina.
Pokud není služba řádně odvolána min. 24 h před jejím počátkem, je účtována, jako by
proběhla ve smluveném rozsahu. Nevztahuje se na nepředvídatelné situace (např.
hospitalizaci).

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady (týká se pouze základních činností)
dle § 75 odst. 2 písm. b) až e) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném
znění
b) účastníkům odboje,
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní
rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění
zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny
rehabilitace podle § 22 písmeno c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci,
jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň
12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak
skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru,
jestliže rozhodnutí 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.
2

78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům
nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,
popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze
zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d)
starším 70 let.
Platnost sazebníku od 1. 4. 2020
Zpracovala: Bc. Adéla Grolbertová
Lenka Krejčíková, DiS.

3

