Příspěvková organizace Města Boskovice
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice

ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Ceny platné od 1. 5. 2020
Úhrady za úkony sociální služby jsou stanoveny v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
v platném znění.
Ceník základních služeb
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

130,- Kč/hod.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

130,- Kč/hod.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

130,- Kč/hod.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130,- Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny
(v domácnosti uživatele, v středisku osobní hygieny – DPS Penzion, ve
sprchovém lůžku v domácnosti uživatele)

130,- Kč/hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130,- Kč/hod.

Pomoc při použití WC

130,- Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy (cena stanovena za 1 porci)
(normální D3, šetřící D2, diabetická-šetřící D9/2, diabetická D9, neslaná
D10)

60,- Kč/oběd

Dovážka, donáška oběda – 1) ve všední dny – pondělí - pátek
2) sobota, neděle, svátky
(po Boskovicích a do městských částí – Mladkov, Bačov, Hrádkov, Vratíkov)

24,- Kč/úkon
27,- Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití

130,- Kč/hod.

Příprava a podání jídla a pití

130,- Kč/hod.
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Příspěvková organizace Města Boskovice
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti (zejména mytí nádobí, vytření na mokro,
vysávání, utírání prachu, vynesení odpadu) a to nejméně 1x za měsíc (a pouze
místnosti, které uživatel nezbytně využívá) – bez čisticích prostředků

130,- Kč/hod.

Údržba domácích spotřebičů (mytí sporáku, ledničky, včetně odmrazování) –
bez čisticích prostředků

130,- Kč/hod.

Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti (např. po malování, mytí
oken). Zajišťuje se u těch uživatelů, kterým se zajišťuje i běžný úklid
domácnosti nebo jiný úkon základních činností.) – bez čisticích prostředků

130,- Kč/hod.

Donáška vody

130,- Kč/hod.

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

130,- Kč/hod.

Běžné nákupy (základní potraviny-pečivo, mléko, máslo, sýry, tisk atd.)

100,- Kč/hod.

Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.)

100,- Kč/hod.

Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného vybavení
domácnosti)

115,-Kč/úkon

Praní a žehlení ložního prádla (popř. jeho drobné opravy) 1 pračka = 4 kg
prádla

60,- Kč/1kg prádla

Praní a žehlení osobního prádla (popř. jeho drobné opravy) 1 pračka = 4 kg
prádla

60,- Kč/1kg prádla

Praní prádla, 1 pračka = 4 kg prádla

30,- Kč/1kg prádla

Žehlení prádla, 1 pračka = 4 kg prádla

30,- Kč/1kg prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

130,-Kč/hod.

Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

130,-Kč/hod.
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Příspěvková organizace Města Boskovice
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice
Ceník - Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)
Užívání tísňového hlásiče /24 hodin denně/ - pouze v DPS Mánesova a DPS
Havlíčkova
(poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku
zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů)
Použití hostinského pokoje pro přespávání návštěv klientů DPS – pouze DPS
Mánesova

50,- Kč/měsíc

250,- Kč/osoba/den
10,- Kč/km

Doprava vozidlem poskytovatele (Boskovice + ORP)

dle platného ceníku
půjčovny

Užívání kompenzačních pomůcek

1. Příklad účtování úkonů pečovatelské služby: ÚKON TRVÁ 23 MINUT. BUDE
ZAPOČÍTÁN SKUTEČNÝ ČAS, TEDY 130 Kč : 60 min (hodina) x 23 minut = 50,Kč. Nebude již docházet k zaokrouhlování na 15 minutové úseky.
2. Fakultativní služby lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem
základních poskytovaných úkonů – nikoli jako jediný požadovaný úkon - a v případě,
kdy to umožňuje provoz služby.
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