Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná v přirozeném domácím
prostředí osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Příklad dobré praxe
Paní H. žije sama v malém bytě, nemá žádné
sociální kontakty, které by ji byly mohly být
oporou. Protože má potíže s chůzí, zajistila si od
pečovatelské služby doprovody k lékaři, ke
kterým se bez pomoci druhé osoby nedostane,
ale také na doprovody na nákup. Při doprovázení
do obchodů pracovnice pečovatelské služby
zjistili, že paní H. nemá moc peněz, má malý
důchod a příspěvek na péči ji i přes odvolání snížili na I. stupeň. Klientka tak stěží zaplatí za
nájem a za pečovatelskou službu, ale na nákupy už ji moc peněz nezbývá. Proto jsme požádali
naší kolegyni z Městské charity, která má na starosti potravinovou pomoc, zda by naší klientce
neposkytla nějaké potraviny. Druhý den měla paní H. připravenou plnou krabici potravin, ale
také drobné nádobí, které si sama nemůže zakoupit. Paní H. byla dojatá a přemýšlela, jak se
pracovnicím odvděčit, a tak jim nakreslila na památku obrázek jara, který teď zdobí naši
kancelář.
Provozní doba:
PO – PÁ 8.00 – 20.00
SO – NE (a svátky) 8.00 – 18.00
Kontakt:
Vedoucí služby – tel. 387 718 220, 731 604 510

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – platný od 1. 1. 2019
Rozsah a ceník pečovatelských činnosti
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

32 Kč/15 min

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

32 Kč/15 min

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

32 Kč/15 min

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík

32 Kč/15 min

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

32 Kč/15 min

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

32 Kč/15 min

3. Pomoc při použití WC

32 Kč/15 min

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a dietního stravování

60 Kč/porce

2. Dovoz nebo donáška oběda

25 Kč/1 úkon

2.1 Dovoz nebo donáška oběda do společné domácnosti

15 Kč/1 úkon

3. Pomoc při přípravě jídla a pití

32 Kč/15 min

4. Příprava a podání jídla a pití

32 Kč/15 min

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. Běžný úklid a údržba domácnosti (mytí nádobí, úklid kuchyňské linky, vynesení
odpadků,..) vytření na mokro, ustlání postele, úklid toalety; apod.)

32 Kč/15 min

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování,..)

32 Kč/15 min

3. Donáška vody

32 Kč/15 min

4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

32 Kč/15 min

5. Běžné nákupy a pochůzky

32 Kč/15 min

6. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti
7.
Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

110 Kč/1 úkon
60 Kč/kg

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovázení dětí a dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět.
f) Fakultativní (doplňkové) služby

32 Kč/15 min

1. Zapůjčení druhého kusu termo-jídlonosiče

40 Kč/měsíc

2. Přemývání jídlonosiče (například při silném znečištění)

15 Kč/1 úkon

3. Jídelní lístek 1 ks

2 Kč/1 kus

4. Dohled nad dítětem či dospělým, procházky

35 Kč/15 min

5. Úklid společných prostor domu (chodba na patře, schodiště)

35 Kč/15 min

6. Úklid chodníku, úklid sněhu

35 Kč/15 min

7. Péče o domácí zvíře (např. krmení, venčení)

35 Kč/15 min

8. Doprava uživatele autem pečovatelské služby – po městě

10 Kč/km

9. Doprava uživatele autem pečovatelské služby – mimo město

8 Kč/km

10. Kopírování

2 Kč/stránka

11. Neodhlášená péče

30 Kč

Činnosti bez úhrady
1. Základní sociální poradenství

zdarma

2. Zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské vyznání

zdarma

3. Zprostředkování dobrovolníka z Dobrovolnického centra při Diecézní charitě v
Českých Budějovicích

zdarma

1) Základní služby jsou dané vyhláškou 505/2006 Sb. Cena za stravu a fakultativní služby je hrazena
zvlášť.
2) Nejnižší účtovaná částka hodinové platby je 15 minut.
3) Vždy na začátku nového měsíce dostává uživatel služby přehled o celkové ceně účtovaných úkonů,
ceně odebrané stravy a fakultativních služeb.
5) Strava je účtována dle aktuální ceny dodavatele. Strava (hlavní jídlo + polévka) stojí 60,- Kč.

Dne ………………………………....................……..mi byl předán platný ceník pečovatelské služby.

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Možnost zapůjčení polohovací postele, antidekubitní podložky, mechanické vozíky, chodítka,
WC nástavce, francouzské hole, berle, apod. Kompenzační pomůcky jsou půjčovány za úhradu,
půjčovné se platí předem (dle dohody hotově či převodem z účtu). K zapůjčení kompenzační
pomůcky není potřeba doporučení lékaře ani potvrzení zdravotní pojišťovny.
Provozní doba:
Pondělí, středa, pátek 8,00 – 9,00 hod.
Osobně v kanceláři – Žižkova 12/309, České Budějovice, 2. Patro, č.dv. 223

