SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Poskytovatel pečovatelské služby: Město Nepomuk
                                                           nám. A. Němejce 63
                                                           335 01 Nepomuk
IČO: 00256986, DIČ: CZ00256986
Sídlo pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou
                                              Za Kostelem 583
                                              335 01 Nepomuk

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby
podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                          130 Kč /hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                              130 Kč/hod.
3. pomoc při prostorové orientaci,samostatném pohybu ve vnitřním prostoru      130 Kč/hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                             130 Kč/hod.


b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                    130 Kč/hod.
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                             130 Kč/hod.
3. pomoc při použití WC                                                                                         130 Kč/hod.


c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. dovoz nebo donáška oběda                                                                                  30 Kč/1 oběd
2. pomoc při přípravě jídla a pití                                                                             130 Kč/hod.
3. příprava a podání jídla a pití: tato základní činnost může být                             130 Kč/hod.
    zajištěna jen v rozsahu úkonů podle bodů 2 a 3                                                  

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti (např. luxování,vytírání podlahy,                   130 Kč/hod.
   mytí nádobí, mytí oken,vynesení odpadků,stírání prachu, úklid spol.
   prostor domu apod.)             
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,                                                  130 Kč/hod.
   například sezónního úklidu,úklidu po malování                                               
3. donáška vody                                                                                                        130 Kč/hod.
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,                                           130 Kč/hod.
    údržba topných zařízení                                                                                        
5. běžné nákupy a pochůzky                                                                                     130 Kč/hod.
6. velký nákup,například týdenní nákup,nákup ošacení                                          115 Kč/ úkon
    a nezbytného vybavení domácnosti                                                                     

7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy (velké prádlo)        70 Kč/ kg
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy (drobné prádlo)   70 Kč/ kg


e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1.doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
   veřejné služby a doprovázení zpět                                                                         130 Kč/hod.


Kde jsou stanoveny úhrady 130 Kč/hod. a pokud poskytování těchto úkonů,včetně času nezbytného k jejich zajištění,netrvá celou hodinu,výše úhrady se poměrně krátí.
Úhrada 130 Kč/hod. je podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

Pečovatelská služba se poskytuje bezplatně dle zákona č.108/2006 Sb.§ 75 odst.2 v platném znění.

Tento sazebník zpracovala: Renáta Vodičková,vedoucí pečovatelské služby.

Tento sazebník úhrad byl schválen na jednání Rady města Nepomuk dne 15.01.2014 a nabývá účinnosti dnem 01.03.2014. Současně se ruší „Sazebník úhrad za poskytování pečovatelské služby“ ze dne 11.01.2012.




V Nepomuku dne: 15.01.2014                                                         Václav Kovář
                                                                                                           starosta města Nepomuk


                                                                       



