
NÁZEV ÚKONU ÚHRADA  

A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,- Kč/hod

2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 100,- Kč/hod

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100,- Kč/hod

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,- Kč/hod

B) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 100,- Kč/hod

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,- Kč/hod

3. pomoc při použití WC 100,- Kč/hod

Souběh těchto úkonů

C) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám diet. strav. 170,- Kč

2. dovoz nebo donáška jídla/ dovoz pro dvojici(manželský pár apod.) 18,-/30,- Kč

3. pomoc při přípravě jídla a pití 100,- Kč/hod

4. příprava a podání jídla a pití 100,- Kč/hod

D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 1. běžný úklid a údržba domácnosti 100,- Kč/hod

 2. pomoc při zajištění velkého úklidu 130,- Kč/hod

 3. donáška vody 130,- Kč/hod

 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130,- Kč/hod

 5. běžné nákupy a pochůzky 120,- Kč/hod

 6. velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)   90,- Kč/úkon

 7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/kg

 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/kg

E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 90,- Kč/hod

2. doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné služby a doprovázení zpět 90,- Kč/hod

Fakultativní úkony

Zapůjčení 2ks jídlonosičů s termoobalem 40,- Kč/měsíc

Cena dopravy autem - dle vnitřního předpisu organizace (na základě ujeté vzdálenosti)

KONTAKTY :   Tel. 311 517 265,    739 833 316,    731 041 762,     603 252 198,   

Digitus Mise, o.p.s. - pečovatelská služba

web: digitusmise.com

e-mail: info@digitusmise.com, anyzova@digitusmise.com, borovska@digitusmise.com       

Masáže - u Vás doma/ mobilní masážní stůl/ nebo v Centru denních služeb v Hořovicích, tel. 733 581 348


