PŘÍLOHA Č. 1
CENÍK SLUŽEB

– OSOBNÍ ASISTENCE

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

CENA
120,- Kč/hod

pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ

120,- Kč/hod

pomoc při úkonech osobní hygieny,
pomoc při použití WC
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

120,- Kč/hod

pomoc při přípravě jídla a pití

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

120,- Kč/hod

pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
nákupy a běžné pochůzky

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

120,- Kč/hod

pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních a
schopností a dovedností
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

120,- Kč/hod

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět
POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ
OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
pomoc při vyřizování běžných záležitostí

120,- Kč/hod

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
použití auta Farní charity k přepravě klienta, k nákupům a k vyřizování osobních

9,- Kč/km

záležitostí

V případě neodhlášené služby je účtován poplatek 60,- Kč. Podmínky účtování
poplatku jsou uvedeny v Pravidlech služby osobní asistence(viz příloha smlouvy č. 2).
Příklad:
Uživatelka potřebuje 1x týdně doprovázet k lékaři a povezeme ji autem. Doba trvání
poskytnuté služby je 1,5 hodiny a cesta tam a zpátky od jejího domova k lékaři je
dlouhá 10 km.
1,5 hod x 120,- Kč = 180,- Kč
10 km x 9,- Kč = 90,- Kč
Uživatelka za službu zaplatí 270,- Kč
Dopravné pečovatelky k uživateli a zpět se neúčtuje.

Ceník je platný od 1. 1. 2019

