
 Domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba, domov se zvláštním režimem

 Pražská ul. 932

 268 01  Hořovice

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 120 Kč/hod.

pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč/hod.

 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

pomoc při úkonech osobní hygieny - mytí v domácnosti 120 Kč/hod.

pomoc při úkonech osobní hygieny - mytí v DS bez asistence 100 Kč/hod.

  + asistence při mytí v domově 120 Kč/hod.

pomoc při použití WC 120 Kč/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč/hod.

 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

donáška jídla v DPS Hořovice / donáška více jídel v DPS Hořovice 7 Kč/ 10 Kč

dovoz jídla mimo DPS - obec Hořovice, obec Komárov 15 Kč/úkon

dovoz jídla mimo Hořovice a Komárov - dle přílohy č. 1 20,-až 30,- Kč/úkon

dovoz více obědů z Domova/"Buzuluku" - dle přílohy č. 1 20,-až 45,- Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč/hod.

příprava jídla a pití 120 Kč/hod.

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

běžný úklid domácnosti 100 Kč/hod.

sezónní úklid domácnosti 120 Kč/hod.

údržba domácích spotřebičů (odmrazení a omytí lednice, mrazáku, mytí sporáku,…) 120 Kč/hod.

donáška vody 120 Kč/hod.

 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 120 Kč/hod.

běžný nákup z kiosku organizace vč. jedné donášky

běžný nákup v určeném obchodě, max. 4 položky 20 Kč/úkon

běžný nákup v určeném obchodě, max. 8 položek 25 Kč/úkon

velký nákup v určeném obchodě 45 Kč/úkon

velký nákup týdenní v určeném obchodě 60 Kč/úkon

nákup mimo určený obchod - ceny za běžný nákup + pochůzka (dle minut) 20 Kč/úkon

pochůzky - př. lékař, lékárna, pošta, úřady.. 120 Kč/hod.

praní a žehlení prádla (osobní, ložní) a drobné opravy prádla 54 Kč/kg

praní prádla 33 Kč/kg

žehlení prádla 21 Kč/kg

drobné úpravy prádla 60 Kč/hod.

donáška prádla do bytu DPS Hořovice, Komárov 7 Kč/úkon

donáška prádla mimo DPS Hořovice popř.Komárov 15 Kč/úkon

donáška prádla mimo Hořovice a Komárov - do 3 km 20 Kč/úkon

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovod k lékaři, na úřady, … 120 Kč/hod.

sazba za hod.

 tel.: 311 514 895   fax: 313 101 130   e-mail: domov@seniori-navysluni.cz    www.seniori-navysluni.cz

Ceník základních činností při poskytování pečovatelské služby od 1. 10. 2016

sazba Kč/hod.

zdarma



FAKULTATIVNÍ  SLUŽBY

kopírování 3 Kč/stránku

kopírování a roznos jídelníčků 7 Kč/úkon

zhotovení fotografie A5/A4 12,-/22,- Kč/ks

zalévání a údržba květin 15 Kč/úkon

pomoc při vyřizování administrativních úkonů 120 Kč/hod.

vynesení odpadků 10 Kč/úkon

drobné opravy vlastního majetku 120 Kč/hod.+ mat.

doprava - vozidlo organizace 120 Kč/hod. řidič + 10 Kč za km

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností ** 120 Kč/hod.

výchovná, vzdělávací a aktivizační  činnost 120 Kč/hod.

pravidelné mytí a desinfekce jídlonosiče  - min. 1x měsíc 15 Kč/ks

mimořádné mytí znečištěného jídlonosiče 15 Kč/ks

zapůjčení jídlonosiče 20 Kč/ks/měs.

** materiál a pomůcky spojené s těmito úkony - dle účtenky

V Hořovicích dne 8. 9. 2016

   

Vypracoval: 

Schválil:

* Z provozních důvodů je nutné všechny jídlonosiče dávat na vozík v DPS, jídlonosiče budou poté rozvezeny pracovnicí 

sociálních služeb jednotlivým klientům
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