ceník

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou
TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

IČ: 736 33 992

5. května 193/2, 466 01 Jablonec nad Nisou

č. služby: 5741111

Sociální pracovnice:

603 456 244

Výše úhrad za poskytovanou terénní pečovatelskou službu
cena
zdarma

1. Základní sociální poradenství
2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (v
bytě klienta)
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (za aktivní spolupráce klienta)

jednotka

120 Kč
120 Kč

hodina
hodina

120 Kč
120 Kč

hodina
hodina

3. Pomoc při osobní hygieně
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC

120 Kč
120 Kč
120 Kč

hodina
hodina
hodina

4. Pomoc při zajištění stravy
donáška objednaného jídla (hotového jídla z jídelny, restaurace, apod.)
pomoc při přípravě a podávání jídla a pití

25 Kč
120 Kč

úkon
hodina

120 Kč

hodina

120 Kč
120 Kč
120 Kč
120 Kč

hodina
hodina
hodina
hodina

110 Kč
120 Kč

úkon
hodina

120 Kč

hodina

5. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti (v obývaných prostorách vytření podlahy,
vysátí koberce, utření prachu, umytí koupelny, záchodu, drobné domácí práce,
setření společných prostor)
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (pomoc při zprostředkování
sezónního úklidu, úklidu po malování, mytí oken, služby nad možnosti
střediska)
donáška vody, topení včetně donášky topiva
běžný nákup (do 6 kg z nejbližšího okolí bydliště)
pochůzky (vyzvednutí receptů, léků, podání pošty, atd.)
velký nákup (přesahuje denní spotřebu, 6 – 8 kg hmotnosti, nutná návštěva
více obchodů, doba nákupu max. 1 hodina)
praní, žehlení (v domácnosti klienta, min. 1 kg prádla)
6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovod (k lékaři, na úřad, veřejné služby atd.)
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* Na požádání předáme bezplatně kontakt na úklidovou firmu.

** Cena je vyhláškou určena 60,- Kč/kg prádla v suchém stavu. V praxi praní tzn:
1 pračka cca 5 kg prádla (5 x 60,- Kč = 300,- Kč za úkon jednoho vyprání)
Žehlení cca 1 kg za 10 min = 6 kg za hodinu = 360,- Kč/hod. V rámci praktického
účtování a provádění úkonů „praní a žehlení“ v domácnosti účtujeme obvyklou
hodinovou sazbu. Prádlo pereme v pračce klienta. Neprovádíme ruční praní.
Hodinové sazby – minimální čas u uživatele je půl hodiny.

Pokud není uživatel přítomen či neumožnil vstup pečovatelce bez telefonické nebo osobní
omluvy do 16 hod předchozího dne, je mu automaticky do vyúčtování započítán čas půl
hodiny. Výjimkou je náhlé zhoršení zdravotního stavu s následnou hospitalizací.
Mezi 16 a 19 hodinou se neposkytuje úkon „běžný úklid domácnosti“.
Veškeré služby provádíme v domácnostech našich uživatelů z jejich vlastních zdrojů (kvalitní schůdky,
plně funkční přístroje, mycí a úklidové prostředky, prací prostředky, nitě, knoflíky …)

Nabídka je omezena provozní dobou a kapacitou střediska.

Tento ceník nabývá platnosti 9. května 2016 a ruší platnost předchozích ceníků.

Ceny jsou v souladu se zákonem o sociálních službách v aktuálním znění
a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Ceník schválila Správní rada střediska (květen 2016).

V Jablonci nad Nisou dne 6.5. 2016

pecovatelska.sluzba@jablonec-diakonie.cz

Michaela Albrechtová – ředitelka Střediska

http://jablonec.diakonie.cz
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