
Úhrady úkonů Pečovatelské služby Moravská Třebová platné od 01.04.2021
dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

a)  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Název sociální služby úhrady úkonů x)

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč za hodinu

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč za hodinu

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč za hodinu

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč za hodinu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč za hodinu

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč za hodinu

3. pomoc při použití WC 120 Kč za hodinu

dovoz  jídla (oběda) ve městě Moravská Třebová 16 Kč za úkon

dovoz nebo donáška jídla (oběda) v DPS, Svitavská 20,24 10 Kč za úkon

2. pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč za hodinu

3. příprava a podání jídla a pití 120 Kč za hodinu

4.
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám

dietního stravování
cenu určují dodavatelé

1. běžný úklid a údržba domácnosti 100 Kč za hodinu

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 120 Kč za hodinu

3. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 120 Kč za hodinu

4. běžný nákup a pochůzky 100 Kč za hodinu

5.
velký nákup, např. Týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení

domácnosti

100 Kč za úkon

6. praní a žehlení osobního  prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60 Kč za kg prádla

7. praní a žehlení  ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60 Kč za kg prádla

Pozn.: pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše 

            úhrady se poměrně krátí.

 Fakultativní činnost
Název fakultativní činnosti

přeprava uživatele k doprovodu, při denních aktivitách, k lékaři, na úřady 

apod. v rámci města Moravská Třebová

5. dohled nad dospělou osobou (pouze v pracovní době PS) 120 Kč za hodinu

! Pozn.: fakultativní činnosti je možné užívat pouze v souběhu s úkony základní činnosti.

14Kč/1km3.

20Kč/1cesta

doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na

orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

120 Kč za hodinu

Úhrady úkonů

1.
přeprava uživatele v souvislosti s úkonem prováděným na středisku osobní

hygieny  v rámci města Moravská Třebová

2.

přeprava uživatele v souvislosti s úkonem prováděným na středisku osobní

hygieny v rámci spádových obcí (Staré Město, Třebářov, Rychnov na

Moravě, Linhartice, Dětřichov u Moravské Třebové)
přeprava uživatele k doprovodu, při denních aktivitách, k lékaři, na úřady

apod. v rámci spádových obcí (Staré Město, Třebářov, Rychnov na Moravě,

Linhartice, Dětřichov u Moravské Třebové)

14Kč/1km4.

20Kč/1cesta

b)  Pomoc při  osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

c)  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1.

d)  Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

e)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1.



 


