
Sociální služby Města Sušice

Úhrada za úkony pečovatelské služby od 1.7.2022
Příloha č.1 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
donáška oběda do bytu v DPS (Pod Svatoborem 56, Bašta 145) 15,-Kč/úkon
dovoz oběda vč. zapůjčení 2 souprav jídlonosičů v termoobalu a tisku jídel. lístků 32,-Kč/úkon

dovoz oběda z nemocnice vč. zapůjčení 3 souprav jídlonosičů v termoobalu 32,-Kč/úkon
pomoc při přípravě jídla a pití 135,-Kč/hod
příprava a podání jídla a pití 135,-Kč/hod

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,-Kč/hod
pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu v prostoru 135,-Kč/hod

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,-Kč/hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,-Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny 135,-Kč/hod

pomoc s celkovou hygienou těla 135,-Kč/hod
pomoc při použití WC 135,-Kč/hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,-Kč/hod

koupel a sprchování v hygienickém středisku (Pod Svatoborem 56) 135,-Kč/hod
Pomoc při zajištění chodu domácnosti

běžný úklid a údržba domácnosti 135,-Kč/hod
velký úklid (mytí oken, dveří, společných prostor v domě,…) 135,-Kč/hod
běžné nákupy a pochůzky 135,-Kč/hod

velký nákup (týdenní nákup, nákup oblečení a vybavení domácnosti) 140,-Kč/úkon
praní prádla 50,-Kč/1 kg

žehlení, mandlování prádla 30,-Kč/1 kg
topení v kamnech, donáška vody 135,-Kč/hod

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
135,-Kč/hod

Fakultativní úkony pečovatelské služby
ošetření nohou - pedikúra 300,-Kč/úkon
ošetření nohou – pedikúra mimo DPS 350,-Kč/úkon

dohled nad klientem 250,-Kč/hod
dovoz uživatele 14,-Kč/1 km
použití vysavače (v DPS Pod Svatoborem 56, Bašta 145) 20,-Kč/úkon

fyzioterapie (rehabilitace) 250,-Kč/hod
masáž 300,-Kč/hod

fyzioterapie a masáž mimo DPS 350,-Kč/hod
pomoc při stěhování a bydlení (drobné opravy v domácnosti, šití/zašívání) 250,-Kč/hod
čištění koberců a čalounění 450,-Kč/hod

Ceny jsou účtovány podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

doprovod dospělých (na nákup, k lékaři, na úřad, na hřbitov, při procházkách, atd.)



Sociální služby Města Sušice

Kancelář pečovatelské služby Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

je otevřena každý všední den od 7:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30

telefonní číslo pevná linka: 376 520 641 

mobilní telefony: 723 857 194 / 602 524 705

email: pecovatelskasluzba@socialni-susice.cz

Sídlo organizace Sociální služby Města Sušice

Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01 Sušice

Základní činnosti pečovatelské služby se poskytují bez úhrady osobám uvedeným v zákoně 
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, §75, odst.2., 

www.socialni-susice.cz

http://www.socialni-susice.cz/%00%00

	ceník PS

