CENÍK ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
platnost od 1. července 2020

Základní činnost

Cena v Kč

Cena v Kč

do 15:00 hod., od 15:00 hod.,
pracovní dny
víkendy, svátky

Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu:

110,-/hod.

130,-/hod.

110,-/hod.

130,-/hod.

110,-/hod.

130,-/hod.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru
Pomoc při os. hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hyg.:
pomoc při úkonech osobní hygieny ve vlastní domácnosti
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití ve vlastní domácnosti
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

neposkytuje se

běžný úklid a údržba domácnosti

130,-/hod.

běžné nákupy (do 9 kg) a pochůzky

110,-/hod.

velký nákup (od 10 kg)

115,-/úkon

praní a žehlení prádla

70,-/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

130,-/hod.

neposkytuje se

pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní hygieny

130,-/hod.

neposkytuje se

zajištění oběda (strava normální nebo diabetická)

63,-/oběd

63,-/oběd

dovoz nebo donáška oběda

10,-/úkon

10,-/úkon

V době státních svátků nezajišťujeme dovoz oběda.

Základní činnosti pečovatelské služby s výjimkou nákladů za stravu se poskytují bez úhrady
osobám uvedeným v § 75 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, p. o., Fügnerova 1668, 440 01 Louny, tel. 415 652 404

CENÍK FAKULTATIVNÍCH (DOPLŇKOVÝCH)ČINNOSTÍ
platnost od 1. července 2020

příprava léků na týden podle pokynu a rozpisu ošetřujícího lékaře
dohled nad užíváním léků
doprava po městě Louny (pouze 1 cesta bez zastavení, od – do)
doprava do městských částí Brloh a Nečichy a registrovaných obcí:
 do 5 km
 nad 5 km
kopírování listin, tisk dokumentů (A4)
tisk podrobného výpisu vyúčtování péče za 1 měsíc
vyprání a vyžehlení silně znečištěného nebo biologicky znečištěného prádla

30 Kč za 1úkon
20 Kč za 1úkon
60 Kč za1 cestu
60 Kč za 1 cestu
100 Kč za1 cestu
2 Kč za 1 stranu
10 Kč za 1 ks
150 Kč za 1 kg

Fakultativní činnosti se poskytují pouze klientům s uzavřenou smlouvou a za podmínky, že
v kalendářním měsíci nepřekročí 30 % realizovaných základních činností.
Fakultativní činnosti jsou poskytovány vždy za úhradu, nevztahuje se na ně ustanovení § 75 odst.
2 písm. a) až e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, p. o., Fügnerova 1668, 440 01 Louny, tel. 415 652 404

