PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
__________________________________________________
Šalounova 2025/7, 149 00 Praha 4 – Chodov
telefon: 724 603 303, e-mail: teren@jmsoc.cz

„Zůstat doma? S námi můžete.“
Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování pečovatelských služeb

Sazebník pečovatelské služby
Tento sazebník je platný od 1.7.2021 dle rozhodnutí představenstva společnosti Jihoměstská
sociální, a.s. Výše úhrady za poskytování pečovatelské služby je stanovena dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.

Základní činnosti

úhrada / jednotka

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití

100 Kč / hodina

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním i vnějším prostoru
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100 Kč / hodina

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu:
 pomoc při úkonech osobní hygieny

100 Kč / hodina
100 Kč / hodina

100 Kč / hodina

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty

100 Kč / hodina

 pomoc při použití WC

100 Kč / hodina

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 pomoc při přípravě jídla a pití

100 Kč / hodina

 příprava a podání jídla a pití

100 Kč / hodina

 dovoz a donáška jídla - jednotlivci

20 Kč / úkon

 dovoz a donáška jídla - rodinní příslušníci v rámci jedné
domácnosti

20 Kč / za oba
jídlonosiče

 zajištění stravování – oběd, včetně dietního

75 Kč / porce

pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 běžný úklid a údržba domácnosti

100 Kč / hodina

 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (zejména
s ohledem na pomoc při zajištění soukromé služby)
 donáška vody

100 Kč / hodina

 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva

100 Kč / hodina

 běžné nákupy a pochůzky

100 Kč / hodina

 velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti
 praní a žehlení ložního prádla, či osobního prádla a jeho
drobné opravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k
lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět











100 Kč / hodina

100 Kč / úkon
70 Kč / 1 kilogram

100 Kč / hodina

Pokud je výše úhrady stanovena hodinově, je účtováno vždy podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti / úkonu. Pokud
poskytování činnosti / úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
V rámci zajištění základního úkonu běžný nákup a pochůzka se do času
k zajištění úkonu počítá čas od počátku sepsání obsahu nákupu nebo čas
strávený na předávání informací co je třeba v rámci pochůzky zajistit / vyřídit,
včetně času stráveného cestou na nákup / pochůzku a zpět., včetně času
stráveného předáním nákupu / zajištěných skutečností či jejich vyúčtování.
Pokud je běžný nákup nebo pochůzka zajišťována pro více osob společně, dělí
se celkový čas společný pro zajištění daného úkonu počtem uživatelů, pro které
je takto zajišťován.
Běžný nákup lze také zajistit pomocí objednání přes internet. Do času
k zajištění úkonu se počítá čas od počátku sepsání obsahu nákupu nebo čas
strávený na předávání informací co je třeba nakoupit, vlastní objednání přes
internet s možností využití služebního tabletu. Dále také je možný nácvik klienta
v samostatnosti, aby si objednával sám. V případě, že klient nezvládá otevřít
zásilkové službě je také započítán čas strávený čekáním na doručení
objednávky a případný úklid zboží na určené místo.
Ke každé návštěvě pracovníka za účelem provedení základního úkonu
pečovatelské služby se účtuje 100,- Kč / hodina za čas nezbytný k zajištění
činnosti / úkonu. V rámci DPS Šalounova, DPS Blatenská a DBB Petýrkova se
za nezbytný čas k provedení úkonů považuje maximálně 5 min, v přepočtu je
tedy účtováno maximálně 8 Kč za provedenou činnost / úkon. V rámci
poskytování pečovatelské služby mimo výše uvedené objekty se za nezbytný
čas k provedení úkonu považuje maximálně 10 min., v přepočtu je tedy
účtováno maximálně 16 Kč za provedenou činnost / úkon.
V rámci služby se poskytuje bez úhrady základní sociální poradenství.
Fakultativní činnosti mohou být poskytovány pouze při čerpání základních
činností pečovatelské služby, nebo v případě že tyto činnosti nemohou být
zabezpečeny běžně dostupnou službou.
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Fakultativní činnosti








úhrada / jednotka



denní dohled nad uživatelem

220,- Kč / hodina



konzultace a podpora v běžných činnostech (např. vypsání
složenky, poukázky, psaní dopisů, manipulace s mob.
telefonem)

220,- Kč / hodina



fotokopie jídelního lístku

2,- Kč / 1 jídelníček



pronájem jídlonosiče (dvě sady)

20,- Kč / měsíc



využití Střediska osobní hygieny (náklady na provoz)

50,- Kč / vstup



přistavení vozu pro převoz uživatele

25 Kč / úkon



přeprava uživatele

7 Kč / kilometr



čekání na uživatele, který využívá přepravu JMS

220 Kč / hodina



péče o domácí mazlíčky

220 Kč / hodina



půjčení kompenzační pomůcky (podrobný ceník na vyžádání)

od 1Kč až 30Kč/den

Využití Střediska osobní hygieny – plánovaný termín využití SOH je nutno
domluvit si vždy předem formou rezervace.
Možnost přepravy uživatele je poskytována pouze v případě, že se uživatel
nemůže dopravit jiným způsobem (Senior taxi, převozní sanitka, rodina…) nebo
vlastními silami. Na přepravu uživatele jsou pevně stanoveny termíny dle
provozních možností poskytovatele, nelze si určovat čas dle přání uživatele –
uživateli jsou nabídnuty termíny možné přepravy a v případě dohody je mu
přeprava rezervována.
V případě využití přepravy společností JMS a.s. uživatel hradí přistavení vozu,
počet ujetých kilometrů dle reality a případné čekání řidiče na uživatele
v případě, že má objednanou i přepravu zpět domů.
Péče o domácí mazlíčky zahrnuje venčení psů v době, kdy uživatel není
schopen zajistit vlastními zdroji (náledí, imobilita…), krmení domácích mazlíčků
(pes, kočka, rybičky), údržba zvířecího WC

V Praze dne:

…………………

…………………

Podpis Uživatele

Ing. Jan Schneider
ředitel společnosti
Jihoměstská sociální a.s.
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