Charitní pečovatelská služba, Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník
tel.: 731 077 737, e-mail: chps@jesenik.charita.cz
www.jesenik.charita.cz

Ceník Charitní pečovatelské služby
Kód

Název úkonu

Činnosti

Cena

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Příprava jídla a pití dle potřeb
Pomoc a podpora při
uživatele
A1
120 Kč/hod.
podávání jídla a pití
Ohřátí jídla
Podání jídla do úst, podání pití
Oblékání
Pomoc při oblékání a
Svlékání
A2
svlékání vč. speciálních
120 Kč/hod.
Nasazování a sundávání ortéz,
pomůcek
protéz, kompresivních punčoch
Pomoc při prostorové
Pomoc při pohybu v místnosti
orientaci, samostatném
Pomoc s orientací a nácvik
A3
120 Kč/hod.
pohybu ve vnitřním
pohybových dovedností
prostoru
Pomoc při přesunu na
A4
120 Kč/hod.
lůžko nebo vozík
B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Sprchování /Koupání
Hygiena na lůžku, u umyvadla
Holení
Pomoc při úkonech osobní Promazání pokožky
B1
120 Kč/hod.
hygieny
Výměna a vynesení použitých
inkontinenčních plen a vložek
Vynesení a umytí nádoby používané
k vyprazdňování
B2
Pomoc při použití WC
120 Kč/hod.
Mytí vlasů
Pomoc při základní péči o
Česání
B3
120 Kč/hod.
vlasy a nehty
Vysoušení vlasů
Stříhání nehtů
C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při vaření (škrábání, krájení,
Pomoc při přípravě jídla a
C1
strouhání…)
120 Kč/hod.
pití
Ohřátí jídla
Příprava jídla a pití dle potřeb
Příprava a podání jídla a
C2
uživatele
120 Kč/hod.
pití
Ohřátí jídla
C3
Dovoz nebo donáška jídla
Pouze v rámci obce bydliště uživatele 30 Kč/ úkon
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D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Vysávání
Vytření podlahy
Utření prachu na nábytku, parapetu
Zalití pokojových květin v bytě
Běžný úklid a údržba
Ustlání nebo převlečení postele
D1
domácnosti
Umytí koupelny a WC (vana, sprcha,
umyvadlo…)
Umytí nádobí
Vynesení odpadu
Umytí pracovní části kuchyňské linky
Odmrazení a umytí lednice
Údržba domácích
Umytí sporáku, mikrovlnné trouby…
D2
spotřebičů
Vyčištění rychlovarné konvice
Umytí trouby
Mytí oken
Pověšení záclon
Mytí, leštění nábytku, dveří
Umytí lustru
Umytí radiátoru
Pomoc při zajištění velkého
D3
Úklid ve skříních a lince
úklidu domácnosti
Umytí skel v nábytku a v lince
Utření prachu na běžně
nedostupných místech
Zametání a vytírání schodiště a
společné chodby
Donesení vody ze studny nebo
dostupných zdrojů
D4
Donáška vody
Vytvoření zásob vody ke stravě a
hygieně na 1 den
Topení v kamnech vč.
Příprava a donáška topiva na 1 den
D5
donášky topiva a údržby
Vyčištění a zatopení v kamnech
topného zařízení
Nakoupení a donesení nákupu
(potraviny, hygienické potřeby)
Vyzvednutí léků v lékárně, receptu u
lékaře
D6
Běžné nákupy a pochůzky
Zaplacení složenek a poslání dopisů
na poště
Odnesení nebo odvoz prádla do
prádelny
Nákup, který musí být dovezen
D7
Velký nákup, nákup ošacení
autem
Praní v domácnosti v automatické
Praní a žehlení ložního a
pračce
D8
osobního prádla, vč.
Pověšení prádla
drobných oprav
Žehlení prádla
Drobné opravy prádla v ruce
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120 Kč/hod.

120 Kč/hod.

120 Kč/hod.

120 Kč/hod.

120 Kč/hod.

120 Kč/hod.

115 Kč/úkon
70 Kč/kg
prádla
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E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení k lékaři, na
Doprovázení pouze pěšky
orgány veřejné moci a
E1
instituce poskytující
veřejné služby

120 Kč/hod.

F. Fakultativní služby

F1

Odvoz nebo dovoz autem
Charity Jeseník

Úkon zahrnuje:
a) pokud není vykonána žádná jiná
služba v domácnosti uživatele:
- cestu z nejbližšího střediska
CHJ k uživateli
- požadovanou cestu uživatele
- cestu zpět na středisko CHJ
b) pokud je vykonána jiná služba
v domácnosti uživatele:
- požadovaná cesta z domu
uživatele
- cestu zpět domů k uživateli

8 Kč/km

Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti
uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady:
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje,
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve
znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy
uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem
jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o
soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem
alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze
zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže
rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o
jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění
zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem
obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12
měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních
důvodů před uplynutím 12 měsíců,
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70
let.
Nárok na bezplatné služby je potřeba doložit příslušným dokumentem. Za fakultativní služby je
požadována úhrada dle platného ceníku pečovatelské služby Charity Jeseník.
Tento ceník je platný od 1. 1. 2021
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