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Nabídka a ceník úkonů platný od 1. 3.2023

Dohodnuté úkony isou označené křížkem
Yešketé úkony Pečovatelské službv (dále jen PS) jsou posky161.6ny die individuálních potřeb,
možností a schopností Uživatele a v rámct ptovozních a petsonálních možností PS.

1,. ZáHadní činnosti 135,- Kč/hod.
A. Pomoc píi zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

n Pomoc a podpota při podár.,ání 1idla a piti

n Pomoc při oblékání a sr,lékání včetně speciálních pomůcek

tr Pomoc při prostorové otientaci, samostatném pohybu
ve vniďním pfostotu

n Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poslrytnutí podmínek pro osobní hygienu:

n Pomoc při úkonech osobní hygieny

n Pomoc pii záHadní péči o vlasy a nehty

n Pomoc při použití WC

C. Posllytnutí stravy nebo pomoc při zajištění strar,y

D Pomoc při příptavě jídla a pití

! Příptar.a a podání jidla a pttt

D. Pomoc při zaiištění chodu domácnosti

D Běžný úklid a údržba domácnosti

D Pomoc při zajištění velkého úklidu

n Donáška vody

n Topení v kamnech včetně donášlry a připravy topiva, údržba topných zařizení

n Běžné nákupy a pochůzky

n Velký nákup - nákup ošacení a nezbytného lrybavení domácnosti větších tozmětů bez
možnosti přítomnosti Uživatele (např. elektrospotřebiče, nábytek) - tento úkon je nutné

vždy nasmlouvat předem s koordinátotkou PS) - 150KČ/ÚkOn

lČo: +saza+gg
DIč: CZ43B73499

Orgalizace je zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob
MK CR dne 30. 10. 1996 pod číslem 8lL-0l-705ll996 1



D Prant a žehleníIožntho a osobního púdla, popř. jeho dtobné optarry v domácnosti

uživatele

E. Zprostředkování kontaktu se společenslým pfostředím

n Doprovázení dle potřeb Uživatele
(např. k lékaři, na instituce a zpét)

Pokud zajtštěníúkonu s hodinor.ou sazbou netrvá celou hodinu, i,ýše úhtady se pomětně krátÍ.

Příklad:

Pečovatelka přiide k Uživateli ve 1,3:55, vykoná službu a odchází ve 14:40. Doba q,konané

služby je 45minut. Užir,,atel tedy htadí 45 minut služby, t. i. 45 x 2,25Kč je celkem 101,25KČ

(wýsledná částka za celý měsíc se zaoktouhluje matematiclry).

Ceny za po§kytované služby uvedené v ceníku jsou konečné.

Uživatel nehradí:

o poskytnutí záHadrllho sociálního potadensn,í

o cestu peČovatelky zaLJŽtvatelem

o ptavidelné návštělry koordinátotky, nebo pověřené pečovatelky (plánování služby,

změny ve smlouvě, ýbět plateb, apod,)

o administtativní činnost, v tozsahu nezbytném pío poskytování sluŽby UŽivateli

Y Praze dne 1. 3. 2023 Iveta Selingerová
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