Městský úřad Police nad Metují

Pečovatelská služba
Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují
Sociální odbor - tel 491509 995
Pečovatelská služba K Sídlišti 259, Police nad Metují tel
491 541 122, mobil 721 082 382

Ceník poskytovaných služeb
Ceny jsou stanoveny dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a
prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. § 6 – pečovatelská služba, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130,-Kč/hod
130,-Kč/hod
130,-Kč/hod
130,-Kč/hod

b)Pomoc při osobní hygieně
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC

130,-Kč/hod
130,-Kč/hod
130,-Kč/hod

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. dovoz nebo donáška jídla
2. pomoc při přípravě jídla a pití
3. příprava a podání jídla a pití

16,-Kč/úkon
130,-Kč/hod
130,-Kč/hod

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. pomoc při zajištění velkého úklidu
3. donáška vody
4. topení v kamnech, donáška a příprava topiva a
vyhazování sněhu
5. běžné nákupy (1 nákup 15 minut)
6. velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení,
nezbytné vybavení domácnosti
7. pochůzky (zajištění léků, vyzvednutí receptu od lékaře,
donáška léků z lékárny, objednání na vyšetření,
vyřizování na úřadech, pošta-placení složenek, apod.)
8. praní a žehlení ložního prádla, popř. drobná
oprava

130,-Kč/hod
130,-Kč/hod
130,-Kč /hod
130,-Kč /hod
100,-Kč/hod
100,-Kč/úkon
100,-Kč/hod
60,-Kč/ 1kg

9. praní a žehlení osobního prádla popř. drobná oprava
10. Samostatné věšení
11. samostatné žehlení
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovod k lékaři
2. doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby, např. kadeřník, pošta, doprovod do
knihovny, divadla, na hřbitov

60,-Kč/1 kg
20,-Kč/ 1 kg
50,-Kč/ 1 kg

130,-Kč/hod
130,-Kč/hod

Tento ceník vstupuje v platnost 1. 1. 2020 a ruší v plném rozsahu předchozí ceník.
Úhrada za poskytovanou službu:
Provoz pečovatelské služby je hrazen z veřejných rozpočtů. Uživatelé hradí pouze
jednotlivé úkony, které jsou u nich prováděny. U úkonů s hodinovou sazbou se do výše
úhrady počítá skutečně strávený čas. Úhradu vybírá pracovník pečovatelské služby, nebo
je po dohodě možná bezhotovostní platba na účet města Police nad Metují. Každý uživatel
obdrží o zaplacení stvrzenku, která obsahuje jméno uživatele, počet a druh poskytovaných
úkonů pečovatelské služby, celkovou částku. Úhrada obědů je prováděna zvlášť. Cena
obědů se řídí ceníkem dodavatele. Pečovatelská služba zapůjčuje bezplatně jídlonosiče
v termonádobách.

