Sazebník úhrad za poskytování pečovatelské služby
DPS Harmonie platný od 1.4.2020
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 ve vnitřním
prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130,- Kč
130,- Kč

za 1 hodinu
za 1 hodinu

130,- Kč

za 1 hodinu

130,- Kč

za 1 hodinu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
sprchování v domácnosti klienta
130,- Kč
pomoc při úkonech osobní hygieny
130,- Kč
pomoc při použití WC
130,- Kč
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
130,- Kč

za
za
za
za

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění teplé stravy
zajištění zatavené stravy
dovoz jídla v terénu - Dubeč
donáška jídla v DPS
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pítí

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

za 1 porci
za 1 porci
za 1 úkon
za 1 úkon
za 1 hodinu
za 1 hodinu

130,- Kč

za 1 hodinu

130,- Kč

za 1 hodinu

130,- Kč

za 1 hodinu

115,- Kč

za 1 úkon

70,- Kč

za 1 kg prádla

Zpřostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení k lékaři, na úřady,instituce apod.

130,- Kč

za 1 hodinu

Úhrady fakultativních služeb
dohled nad dospělým klientem
pedikúra v DPS
masáže v DPS
kadeřnictví v DPS
zapůjčení vysavače při úklidu uživateli
měření TK
dohled nad požitím léků
příprava klienta k převozu do nemocnice nebo na vyšetření
zapůjčení kompenzačních pomůcek uživateli
údržba domácích spotřebičů (nejedná se o opravy)

130,- Kč
za 1 hodinu
dle ceníku pedikérky
dle ceníku masérky
dle ceníku kadeřnice
25,- Kč
za 1 úkon
20,- Kč
za 1 úkon
25,- Kč
za 1 úkon
50,- Kč
za 1 úkon
50,- Kč za 1 úkon/měsíc
30,- Kč
za 1 úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
běžný úklid a údržba domácnosti + převlečení lůžka apod.
velký úklid domácnosti (např. po malování, sezonní úklid, mytí oken,
věšení záclon, apod.)
běžné nákupy a pochůzky (nákup, pošta, recepty, lékarna ap.)
velký nákup nad rámec běžného nákupu např. na týden, vody ap.
praní osobního a ložního prádla v DPS, včetně žehlení

Základní sociální poradenství se poskytuje bez úhrad

66,69,30,20,130,130,-

1
1
1
1

hodinu
hodinu
hodinu
hodinu

Úhrada za úkony je počítána podle skutečně spotřebovaného času. Potřebného k zajištění
předmětného úkonu. Pokud doba, po kterou je úkon zajišťován, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí. Stejné pravidlo platí pro úkony, u kterých je stanovena
úhrada za 1 kg.
Před začátkem poskytování služby je s klientem podepsána smlouva o poskytování
pečovatelské služby, která obsahuje popis požadovaných služeb, jejich rozsah a cenu.
Souhlas s provedenými úkony stvrzuje klient podpisem na výkazu úkonů, který je mu předložen ihned
po provedení služby. Kopii výkazu obdrží klient s vyúčtováním služeb, které je prováděno 1x měsíčně.

Dle § 91 odst.3 poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o
poskytování sociálních služeb pouze:
- pokud neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, nebo
- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
- pracovnice sociálních služeb může odmítnout službu, je-li ohrožen její život, nebo zdraví
Ceny jsou stanoveny v souladu s platným zněním zákona č.108/2006 Sb. a vyhláškou č.
389/2013 MPSV, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb.
Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od :
Telefonní čísla:
ředitelka DPS Harmonie

07,00 - 16.00 hod
tel: 274 860 724, 775 920 271

Pracovnice sociální péče: Dvorská Jurgita, Špačková Marta

tel: 775 920 272, 775 260 656

Fakultativní služby - pedikúra, masáže a kadeřnictví (objednávky na recepci 775 259 724, nebo
osobně)
Pokud plánujete informativní konzultaci, dovolujeme si
požádat o sjednání návštěvy předem.
V Praze dne 31.3.2020

Bc. Petra Zouplnová - ředitelka DPS Harmonie

