Město Klobouky u Brna – pečovatelská služba
Ceník za poskytované pečovatelské úkony k 01. 02. 2018
1) ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU:
jde zejména o:

................. 120,- Kč/hod. *

- samostatný pohyb (např. pohyb ve vlastním prostoru, pohyb mimo domácnost, změna
polohy, manipulace s předměty)
- pomoc a podpora při oblékání/svlékání
- péče o zdraví a bezpečí – rizika (např. zdravotní prevence /např. přivolání pomoci,
rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu ..../; zdraví /např. provedení jednoduchého
ošetření, návštěva lékaře a dodržování léčebného režimu .../; zdravá výživa /např. znalost
potravin, které prospívají – škodí, znalost potravin vhodných pro dietu předepsanou
lékařem …/)
- podpora rodičovských kompetencí (např. péče o děti = zajištění plnění školních
povinností dětí /docházka kdo školy, příprava do školy,.../; zajištění péče o dítě v domácím
prostředí /např. zajištění odpovídající stravy, osobní hygieny, péče o malé dítě …/; udržování
uspokojivého zdravotního stavu /např. registrace či návštěva u lékaře, užívání léků, dodržování
diety …/)
2) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ:
jde zejména o:

…………………………………………. 120,- Kč/hod.*

- denní hygiena (např. péče o ústa, česání mytí vlasů, péče o nehty, péče o oči a uši)
- pomoc při mytí a koupeli (např. pomoc se svlečením a vstupem do vany/sprchového koutu,
celková koupel nebo sprcha - mytí těla a vlasů, osušení po koupeli, ošetření pokožky, pomoc
s výstupem z vany/sprchového koutu, pomoc při oblékání ...)
- výkon fyziologické potřeby (např. použití WC nebo toaletního křesla, výměna inkontinenčních
pomůcek ...)
3) POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY:
jde zejména o:
- příprava a příjem stravy, pomoc při přípravě stravy, podání jídla a pití
…........ 120,- Kč/hod.*
- dovoz nebo donáška jídla:
- pro obyvatele části města Klobouky u Brna a DPS
- pro obyvatele místní části Bohumilice
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…...…..... 10,-Kč/úkon
….…….... 15,-Kč/úkon

4) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI – PÉČE O DOMÁCNOST:
jde zejména o:
- udržování domácnosti, péče o boty, nakládání s odpady (např. běžný úklid a údržba
domácnosti /např. mytí nádobí, uložení potravin, běžné udržení pořádku v domácnosti/;
pomoc při zajištění velkého/sezónního úklidu, úklid po malování, péče o lůžko, péče
o obuv, třídění a odnášení odpadu ...)
.............. 60,- Kč/hod.*
- péče o oblečení (např. péče o prádlo a oblečení - praní prádla osobního a ložního,
přepírání drobného prádla, sušení, žehlení a uložení prádla, drobné opravy prádla … )
................... 50,- Kč/kg
- udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů (např. udržení tepelné pohody
a zajištění vody v domácnosti, větrání, zajištění topiva, údržba topných zařízení,
obsluha pračky, trouby,lednice, mikrovlnné trouby ...)
…........... 60,- Kč/hod.*
- běžné nákupy a pochůzky:

............ 120,- Kč/hod.*

- velký nákup (např. týdenní, ošacení apod.)

...…….. 100,- Kč/úkon

5) ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:
jde zejména o:

…….… 120,- Kč/hod.*

- společenské kontakty (např. navazování a udržování přátelských a jiných společenských
vztahů = kontakt s rodinou, s přáteli, sousedy, kolegy ...)
- orientace (např. orientace v čase, v místě a v osobách, např. ve vlastní domácnosti,
mimo domov, poznávání blízkých, pracovníků pečovatelské služby, lékaře …)
- komunikace (např. schopnost srozumitelně se vyjádřit – dostatečná slovní zásoba,
alternativní komunikace …)
- využívání běžných veřejných služeb (např. návštěva a orientace v obchodě, na poště,
na městském úřadě, restaurace, knihovny …)
- seberealizace (např. vzdělávání = navštěvování školského zařízení ...; pracovní uplatnění
= uplatňování práva na pomoc úřadu práce při hledání zaměstnání, ...; oblíbené činnosti
= plánování volného času, používání internetu, sportovní aktivity, péče o zvíře …)
- uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (např. finanční
a majetková oblast = hospodaření s financemi, uzavírání smluv, nakládání s majetkem, využití
sociálních dávek …; základní doklady = zajištění platných dokladů, ...; účast na veřejném
životě = účast na zasedání zastupitelstva, uplatnění práva volit …; ochrana práv = znalost
kontaktů na pomáhající subjekty v případě zneužití, domácího násilí, pomoc ombudsmana …).

Pokud poskytování úkonů označených * , včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá
celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Ceník byl schálen na 34. zasedání Rady Města Klobouky u Brna dne 18. 12. 2017
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