Sociální služby města Rychnov n.Kn.,o.p.s., na Drahách 1595, Rychnov n.Kn.

Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby
Ceny základních činností, platné od 1. 6. 2012
A/ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: Kč/hod.
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
110,2. Pomoc při oblékání a svlékání
110,3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru
110,4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
110,B/ Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
110,2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty /umytí a fénování/ 110,3. Pomoc při použití WC
110,C/ Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy :
1. Zajištění stravy /výroba jídel/
2. Dovoz nebo donáška jídla,
- stravování v jídelně DPS,
…tento úkon se poskytuje pouze u klientů, kteří využívají ostatní služby
3. Pomoc při přípravě jídla a pití
4. Příprava a podání jídla a pití

neposkytujeme
20,- /za úkon/
10,-/za úkon/
110,110,-

…tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4.

D/ Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. Běžný úklid a údržba domácnosti
110,2. Údržba domácích spotřebičů
110,3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti / např. okna, úklid
po malování, sezónní úklid/
110,- tyto služby se poskytují pouze u klientů, využívajících pravidelný běžný úklid (viz D1)

4. Donáška vody
110,5. Topení v kamnech , včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
110,6. Běžné nákupy a pochůzky
110,7. Velký nákup /např. týdenní, nákup ošacení, nezbytného
vybavení do domácnosti/
110,- /za úkon/
8. Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
60,- /1 kg
9. Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 60,- /1 kg
E/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. Doprovod dětí např. do školy, k lékaři a zpět
110,- /1 hod.
2. Doprovod dospělých např. k lékaři, na úřady a zpět
110,- /1 hod.
-1-

Vysvětlivky k jednotlivým bodům Ceníku:
1.Vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2007 Sb., kterou se provádí
některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jsou stanoveny
maximální úhrady za konkrétní poskytované pečovatelské služby ve výši 100.Kč/ hod. , podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonu. To znamená,
že skutečná cena za provedený úkon závisí na délce poskytnutého úkonu včetně
času nezbytného k jeho zajištění. Pokud celý úkon netrvá celou hodinu, výše
úhrady se poměrně krátí.
V ceníku je vždy označeno, zda se jedná o hodinovou sazbu, případně sazbu za
úkon nebo za l kg.
2. Je stanoven zvlášť ceník za pečovatelskou službu a zvlášť ceník pro denní
stacionář, neboť se jedná o různé druhy sociálních služeb.
3. Základním časovým pásmem pro poskytování služby je 10 minut, pokud
nebude dále stanoveno jinak.
4. Praní a žehlení prádla – cena je za 1 kg prádla, klient si dodává svůj prací
prášek, škrob nebo aviváž
5. Úklid a údržba domácnosti – na úklid se používají úklidové prostředky klienta
Minimální časová pásma pro následující služby:
Koupání ve vaně SOH - 30 minut /napuštění vody, pomoc do vany, vlastní
omytí, pomoc z vany ven, osušení atd. včetně omytí a dezinfekce vany/
Použití sprchy SOH - 20 minut
Osobní hygiena v domácnosti klienta - 30 minut /včetně úklidu koupelny po
koupání/. Nejedná se o úklid koupelny v bodě D/ Pomoc při zajištění chodu
domácnosti.
Běžné nákupy a pochůzky - 30 minut /zajištění seznamu požadovaného zboží,
vlastní nákup, vyhotovení skutečně nakoupeného zboží včetně cen, přinesení do
domácnosti klienta, vyúčtování/.
Drobné opravy prádla a samostatné žehlení – účtovat jako „Pomoc při zajištění
chodu domácnosti“, tzn. účtovat čas strávený opravou /žehlení/ prádla.


Schváleno Správní radou o.p.s. dne 14. 3. 2012 v souladu s § 40 a § 75 odst.1
písm. b) zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 6 vyhl. č. 505/2006 Sb. ve
znění vyhl. č. 340/2007 Sb.

Bc. Hana Skořepová
ředitelka o.p.s.
V Rychnově n.Kn., 2. 5. 2012
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Sociální služby města Rychnov n.Kn., o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.Kn.

Ceník úhrad za úkony v denním stacionáři
DOMOVINKA
Ceny základních činností a fakultativních úkonů, platné od 1. 6. 2012
A/ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Kč/hod

1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru
4. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

110,110,110,110,-

B/ Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
110,2. Pomoc při použití WC
110,D/ Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. Pracovně výchovná činnost
2. Nácvik a upevňování motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností

110,-

E/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob

110,-

F/ Sociálně terapeutické činnosti:
1. Socioterapeutické činnosti, jejich poskytování vede
k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících sociální začleňování osob

110,-

110,-

G/ Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí :
1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
110,a oprávněných zájmů
Fakultativní úkon
1. Pobytová taxa
Pozn.: Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění,

5,-

netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 Schváleno Správní radou o.p.s. dne 14. 3. 2012 v souladu s § 46 a § 75 odst. 1 písm. h) zák.
č. 108/2006 o sociálních službách a § 12 , vyhl. č. 505/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 340/2007
Sb.
Bc. Hana Skořepová, ředitelka o.p.s.

V Rychnově n. Kn. 2. 5. 2012

Sociální služby města Rychnov n.Kn.,o.p.s., na Drahách 1595, Rychnov n.Kn.

Ceník úhrad za obědy

dodavatel obědů
Školní jídelny RK
Orlická nemocnice RK
(So+Ne)

cena/ 1 oběd
62,65,-

Kontaktní osoby pro uživatele služeb:
Kancelář 494 532 523, 494 532 959,
Bc. Skořepová – ředitelka- 608 768 911
Bc. Šmídová – soc. pracovnice – služby- 602 619 478
paní Janovcová - obědy -724 784 181

RK, 2.5.2012

Bc. Hana Skořepová
Soc.služby města RK,o.p.s.

