
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI  Úhrada 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 130,- Kč / hodinu

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 130,- Kč / hodinu

pomoc při prostorové orientaci, /pomoc při dodržování denního režimu/, 130,- Kč / hodinu

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. 130,- Kč / hodinu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny, 130,- Kč / hodinu

pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 130,- Kč / hodinu

pomoc při použití WC. 130,- Kč / hodinu

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

zajištění stravy - obědu z kuchyně DPS "Penzion", 76,- Kč / oběd

zajištění stravy - dietního obědu z kuchyně Poličské nemocnice, 90,- Kč / oběd

dovoz obědů, 20,- Kč / úkon                                    

donáška obědů v budově DPS, 12,- Kč / úkon  

pomoc při přípravě jídla a pití, 130,- Kč / hodinu

příprava a podání jídla a pití. 130,- Kč / hodinu

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

běžný úklid a údržba domácnosti, 130,- Kč / hodinu

údržba domácnosti - /praní a žehlení prádla v domácnosti uživatele/, 130,- Kč / hodinu

údržba domácích spotřebičů, 130,- Kč / hodinu

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního 

úklidu, úklid po malování,
130,- Kč / hodinu

donáška vody, 130,- Kč / hodinu

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 

zařízení,
130,- Kč / hodinu

Příloha B ke standardům kvality                                       

Poskytované úkony a ceník pečovatelské služby DPS „Penzion“ 
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běžné nákupy a pochůzky, 130,- Kč / hodinu

velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti,
130,- Kč / hodinu

praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné 

opravy,
70,- Kč / kilogram

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

130,- Kč / hodinu

130,- Kč / hodinu

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

zpět. 
130,- Kč / hodinu

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

Zapůjčení kompenzační pomůcky - invalidní vozík. 200,- Kč za měsíc

Zapůjčení kompenzační pomůcky - nástavec na WC. 30,- Kč za měsíc

Zapůjčení kompenzační pomůcky - toaletní křeslo. 100,- Kč za měsíc

Zapůjčení kompenzační pomůcky – chodítko. 100,- Kč za měsíc

Zapůjčení kompenzační pomůcky – elektricky polohovatelné lůžko 

včetně antidekubitní matrace. 
500,- Kč za měsíc

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální

situace nebo jejího předcházení a pomoc a podpora při vyplňování

žádostí a úředních formulářů souvisejících s řešením nebo předcházením

nepříznivé sociální situace.    

 bez úhrady

Vypracovala:

Irena Smolková, DiS.

vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovnice

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k 

lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět. 


