Příloha č.9/ ke standardu č.6

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
Nitranská 4091/11,
767 01 Kroměříž

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú.
PLATNOST OD 1.3.2022

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
Nitranská ul. 4091/11
767 01 Kroměříž
IČO: 26940931
tel:
573 341 700
mobil: 777 749 027
e-mail : pecovatelska1@seznam.cz
ředitel : Mgr.Bc.František Lančík

Sazebník úhrad pečovatelské služby je sestaven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou
se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Ke zvýšení úhrad za poskytované
služby došlo z důvodů návaznosti na již vydaná opatření MPSV, která jsme povinni dodržet.
Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. poskytuje sociální služby v domácnostech uživatelů nebo
v sídle společnosti, kde se v současnosti nachází také ambulantní péče. Služby jsou
poskytovány v pracovních dnech od 06:30 do 22.00 hod., v sobotu, nedělí a svátek zpravidla
do 21:00 hod, v odůvodněných případech do 22:00 hod.. Dovážka stravy je zajišťována
pondělí až pátek. Soboty, neděle, svátky nejsou zajišťovány.
MPSV, Zlínský kraj, Město Kroměříž, Město Morkovice-Slížany, obec Tlumačov dotují
činnost naší organizace. Sociální služba je klientům poskytovaná za úhradu, která je těmito
subjekty dotovaná. „Zlínský kraj v roce 2022 přispěl ze dvou dotačních programů, a to z
Programu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a Programu
k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje.“

Telefon: 573 341 700
Mobil: 777 749 027

IČ: 26940931
bankovní spojení
email:pecovatelska1@seznam.cz
DIČ: CZ 26940931 35-4238040297/0100
www.pecovat.cz
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SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
KROMĚŘÍŽ, z.ú., platný od 1.3.2022.

ZÁKLADNÍ PÉČE

Sazby úhrad dle
vyhlášky 505/2006 Sb.

1.
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135,-Kč/hod.

1b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál. pomůcek

135,-Kč/hod.

1c) pomoc při pohybu ve vnitř. prostoru

135,-Kč/hod.

1d) pomoc při přesunu na lůžko – nebo vozík

135,-Kč/hod.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
2a) pomoc při úkonech osobní hygieny

135,-Kč/hod.

2a1) koupel / sprchování ve středisku

135,Kč/ hod.

2b) pomoc při zákl. péči o vlasy a nehty

135,-Kč/hod.

2c) pomoc při použití WC vč.čištění podložní mísy, moč. láhve

135,-Kč/hod.

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
3a) dodání oběda pondělí – pátek (včetně podání)

40,-Kč/úkon

3b) dodání oběda sobota, neděle, svátky (včetně podání)

40,-Kč/úkon

3c) pomoc při přípravě jídla a pití

135,-Kč/hod.

3d) příprava a podání jídla a pití

135,-Kč/hod.

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
4a) běžný úklid a údržba domácnosti (údržba domácích spotřebičů)

135,-Kč/hod.

4b) zajištění velkého úklidu domácnosti např.sezónní úklid, úklid
po malování

135,-Kč/hod.

4c) běžné nákupy a pochůzky

135,-Kč/hod.

4e) velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení, vybavení,

140,-Kč/úkon

4f) praní a žehlení ložního prádla

80,-Kč/kg

4g) praní a žehlení osobního prádla

80,-Kč/kg
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5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
5a) doprovázení dospělých ( škola, úřady , lékař a pod.)

135,-Kč/hod.

6. Poskytnutí základního sociálního poradenství:
6a) poskytnutí potřebných informací přispívajícím k řešení
nepříznivé situace

zdarma

Péče, která je dohodnutá, ale nebyla řádně odhlášena alespoň 3 dny předem, bude
vyúčtovaná v obvyklém rozsahu s 50% sazbou úhrady za sjednaný úkon. Výjimku lze
uplatnit u ředitele pouze z důvodu hospitalizace klienta, či jiných závažných
důvodech.
V případě, že je úkon vykonáván dvěma pečovatelkami najednou jsou uvedené úhrady
za jednu pečovatelku, mimo úklidů.
Platnost od 1.3. 2022

…..................................................................
Mgr.Bc.František Lančík
ředitel
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FAKULTATIVNÍ ÚKONY - KROMĚŘÍŽ
úkony pečovatelské služby poskytované nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb.
(nadstandardní – nepovinné úkony)
70..

Osobní hygiena (provádí pečovatelka)

71..

Chod domácnosti

72..

Doprava a dohled (dle volné kapacity vozidel a pracovníků)
721

doprava os. automobilem km

8,-Kč/1km

722

doprava os. automobilem čas

135,-Kč/hod.

723

dohled

135,-Kč/hod.

Použití schodolezu

40,-Kč/úkon

724
725
73..

Kompenzační pomůcky - půjčovné

číslo

položka

731

Invalidní vozík

50,- Kč

400,- Kč

100,- Kč

732

Chodítko

30,- Kč

200,- Kč

50,- Kč

733

WC křeslo

50,- Kč

250,- Kč

50,- Kč

734

Postel polohovací

nepůjčujeme

1.000,- Kč

200,- Kč

Sazba/měsíc

Sazba/den

manipulační poplatek

735
0,- Kč
Jídlonosič - zápůjčka
50,- Kč
• Fakultativní úkony jsou poskytovány pouze klientům, kteří mají s PS KM uzavřenou
smlouvu o poskytování služeb, v níž mají sjednány základní úkony.
• Pouze na fakultativní úkony nelze uzavřít smlouvu.
• Doprava je poskytovaná pouze v případě volné kapacity aut a personálu – nelze
nárokovat.
• V případě přepravy imobilních osob dvěma pečovatelkami, je účtován čas jedné
pečovatelky.
…..................................................................
Mgr.Bc.František Lančík
ředitel

