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a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

    1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

    2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

    3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve

        vnitřním prostoru

    4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

    1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

    2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

    3. Pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

    1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a   

        potřebám dietního stravování

    2. Dovoz nebo donáška jídla

    3. Pomoc při přípravě jídla a pití

    4. Příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

    1. Běžný úklid a údržba domácnosti

    2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např.

        sezónního úklidu, úklidu po malování; zajištění komerční                          

        služby na zajištění úklidu

    3.  Donáška vody

    4 . Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 

         topných zařízení

    5. Běžné nákupy a pochůzky

    6. Velký nákup  například týdenní nákup, nákup ošacení a     

        nezbytného vybavení domácnosti

    7. Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

    8. Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě drobné opravy

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

    1. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání

        k lékaři, na orgány veřené moci a instituce poskytující veřejné

        služby a doprovázení zpět

    Seznam poskytovaných úkonů pečovatelské služby a jejich úhrada                                           

V souladu s vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI  TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY          

95 Kč / hod.

OD 1.1.2017

95 Kč  / hod.

95 Kč / hod.

95 Kč / hod.

95 Kč / hod.

95 Kč / hod.

95 Kč / hod.

100 Kč / hod.

100 Kč  / hod.

96 Kč / hod.

115 Kč / úkon 

70 Kč / kg

95 Kč / hod.

školní jídelna a nemocnice 

- dle platného ceníku 

dodavatele 

20 Kč/ úkon

95 Kč / hod.

95 Kč / hod.

60 Kč / kg

95 Kč/ hod.

130 Kč / hod.



běžný úklid a údržba domácnosti

pomoc při oblékání a svlékání

pomoc při prostorové orientaci

pomoc při přesunu na lůžko, vozík

pomoc při úkonech osobní hygieny

příprava a podání jídla a pití

pomoc při použití wc

pomoc při prostorové orientaci

pomoc při přesunu na lůžko, vozík

pomoc při úkonech osobní hygieny

a) Dovoz autem NSS

1. do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

    veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

2. Dovoz mimo Nové Město na Moravě a jeho místních částí                                

    Řidič - dovoz mimo NM

b) Dohled nad užitím léků v domácnosti uživatele

c) Nepřímý dohled v DPS (telefonický kontakt, bambule)

d) Opravy v bytě pracovníkem NSS

e) Pomoc a podpora při procházce

f) Přímý dohled 

BALÍČKY ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

balíček ranní péče

cena balíčku činí       

95 Kč/hod.

použití wc  - balíček

cena balíčku činí      

95  Kč/hod.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI  TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

130 Kč/ hod.

8 Kč/km

130 Kč/hod.

95 Kč / hod.

2,5 Kč/ 1 úkon

130 Kč/hod.

95 Kč/hod.

95 Kč/hod.



pomoc při úkonech osobní hygieny  - AMB

pomoc při přesunu na lůžko, vozík - AMB

pomoc při základní péči o vlasy a nehty - AMB

pomoc při oblékání a svlékání - AMB

Praní prádla

Praní a žehlení ložního  prádla - AMB, popřípadě jeho drobné opravy

Praní a žehlení  osobního prádla - AMB, popřípadě jeho drobné opravy

Přímý dohled - AMB

Dokument platný od  1.1. 2017

    Seznam poskytovaných úkonů a jejich úhrada při ambulantní službě                                                          

platný od 1.1.2017

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI AMBULANTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY         

130 Kč / hod.

130 Kč / hod.

130 Kč / hod.

130 Kč / hod.

70 Kč / kg

60 Kč / kg

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI AMBULANTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

95 Kč/hod.

Jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou poskytovány ve vymezeném čase

•   Terénní forma pečovatelské služby je poskytována každý den, včetně víkendů a svátků a to 

obvykle od 6.00 do 22.00 hodin , v souladu s provozními možnostmi organizace 

• balíčky úkonů slouží pro zjednodušení evidence vykonaných úkonů pečovatelské služby 

personálem ve vztahu ke čtečkám čárových kódů. Například pracovník,  který jde provádět ranní 

návštěvu (hygiena, snídaně...), si čipne balíček ranní péče, během kterého provede u uživatele 

všechny úkony uvedené v balíčku. Po skončení práce u uživatele balíček ukončí. Počítá se tedy 

čistý čas strávený u uživatele. Po načtení balíčku do softwaru Orion se balíček průměrem 

rozpočítá na jednotlivé úkony.                                                                                                       

Příklad:  balíček ranní péče začal pracovník v 8 hodin, ukončil v 8:45, program rozpočítá 

tento čas na úkony v balíčku, např. následovně: úklid 5 minut, oblékání 5 minut, orientace 5 

minut, přesun 5 minut, příprava jídla a pití 10 minut, hygiena 15 minut.

                                                                                                                                 Ing.  Mgr. Hana Janů

                                                                                                                                    ředitelka organizace

a požadavky uživatele

•   Ambulantní forma pečovatelské služby je poskytována  nepřetržitě. 

Poskytování této služby je v souladu s provozními možnostmi organizace, ve prospěch 

uživatele služby a dále v souladu se Smlouvou a Individuálním plánem. 

Úkony jsou přepočítávány podle skutečně stráveného času u uživatele. Zaokrouhleny na 

maximálně 5 minut.

Balíčky (ranní, wc)




