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Úkony péče 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
20,- Kč/ 10 

min 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
20,- Kč/ 10 

min 

Pomoc při přesunu na lůžku nebo vozík 
20,- Kč/ 10 

min 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnějším a vnitřním prostoru 
20,- Kč/ 10 

min 

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

Pomoc při úkonech osobní hygieny 
20,- Kč/ 10 

min 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
20,- Kč/ 10 

min 

Pomoc při použití WC 
20,- Kč/ 10 

min 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a dietního stravování 
  56,- Kč oběd 

58.-Kč oběd 
víkend 

Dovoz nebo donáška jídla – Nový Bydžov, Zábědov 12,- Kč/ dovoz 

Dovoz nebo donáška jídla – okolní obce 15,- Kč/ dovoz 

Pomoc při přípravě jídla a pití 
20,- Kč/ 10 

min 

Příprava a podání jídla a pití 
20,- Kč/ 10 

min 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti 120,- Kč/ 1 
hod 

Údržba domácích spotřebičů 120,- Kč/ 1 
hod 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování) 120,- Kč/ 1 
hod 

Donáška vody 20,- Kč/ 10 
min 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 20,- Kč/ 10 
min 

Běžné nákupy a pochůzky 20,- Kč/ 10 
min 

Velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 115,- Kč/ úkon 

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60,- Kč/ 1 kg 

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60,- Kč/ 1 kg 
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e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, lékaři, instituci a zpět 
20,- Kč/ 10 

min 

Fakultativní úkony 

Fakultativní úkony 

Pronájem termonosiče na jídlo 3,- Kč/ ks 

Jednoduché úkony (aplikace mastí, obkladů, dohled nad užitím léků) 20,- Kč/ 10 
min 

Jednorázový odvoz (pošta, lékař, úřady atd.) 40,- Kč/ úkon 

Dohled nad klienty 120,- Kč/ 1 
hod 

Pomoc při prosazování práv a zájmů  20,- Kč/ 10 
min 

 

Součástí poskytované služby je také základní sociální poradenství, které je poskytováno bez úhrady.          

Způsob úhrady a vyúčtování 

Úhrady za poskytované služby uvedené v čl.2 této smlouvy jsou předloženy ve vyúčtování nejpozději do 10. 
dne následujícího kalendářního měsíce a klient je povinen zaplatit v průběhu prvních patnácti dnů tohoto 
kalendářního měsíce. Úhrady jsou prováděny se zpětnou platností po uplynutí daného kalendářního 
měsíce. Výpočet částky úhrady sjednaných služeb je stanoven podle skutečně poskytnutých úkonů dle 
měsíční evidence poskytovaných úkonů odsouhlasených klientem.  Ceny jednotlivých úkonů jsou 
stanoveny v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách.                  

Klient provádí platbu v hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka v sociálních službách 
poskytovatele oproti stvrzence o platbě. V případě požadavku klienta je možno provést platbu jinou 
dohodnutou formou, například bankovním převodem. 

 


