Směrnice č. 7/2016

Úhrady za úkony Pečovatelské služby Břasy
účinné od 1. ledna 2017.

Úhrady jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění.
Rada obce Břasy svým usnesením ze dne 14. prosince 2016 schválila níže uvedené
úhrady za úkony Pečovatelské služby Břasy s účinností od 1. ledna 2017.

1. Úhrady základních činností při poskytování pečovatelské služby:

Úkon

Popis

Výše úhrady

Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc a podpora při
podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a
svlékání
- pomoc při prostorové
orientaci
- pomoc při přesunu na
lůžko nebo vozík

120 Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně

- osobní hygiena na lůžku či
celková koupel
v domácnosti
- výměna inkontinentních
pomůcek
- pomoc při použití WC
- pomoc při základní péči o
nehty, vlasy a kůži

120 Kč/hod.

Poskytnutí stravy

- pomoc a podpora při
zajištění jídla a pití
- podání jídla a pití
- umytí jídlonosičů

120 Kč/hod.

- dovoz obědů

20 Kč/úkon

- donáška obědů
z restaurace v DPS 300

15 Kč/úkon
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Zajištění chodu domácnosti

- běžný úklid a údržba
domácnosti
- sezónní úklid
- mytí oken
- luxování
- vytírání
- donáška vody
- převlékání lůžka

120 Kč/hod.

Nákupy

- velký nákup

100 Kč/úkon

-

malý nákup
nákup léků
nákup balených vod
nákup ošacení nebo
průmyslového zboží
(i mimo obec)

120 Kč/hod.

- praní a žehlení prádla
- praní závěsů, dek, bund

60 Kč/1kg

- žehlení prádla (bez praní)

30 Kč/1kg

- doprovod k lékaři, na úřad
a jiné

120 Kč/hod.

Praní a žehlení ložního či
osobního prádla

Kontakt se společenským
prostředím

Základní sociální
poradenství

Pomoc při vyřízení
příspěvku na péči

bezplatně

120 Kč/hod.
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2. Úhrady fakultativních činností při poskytování pečovatelské služby:
Úkon
Popis
Výše úhrady
Dohled dle potřeby klienta
Doprava služebním vozidlem

Kontakty na odpovědné osoby:

120 Kč/hod.
10 Kč/km

Tereza Tesařová, DiS. 725 046 535
Kateřina Soukupová
607 027 663
e-mail: pecovatelky@obecbrasy.cz

Touto směrnicí se k 31. 12. 2016 ruší směrnice č. 3/2015 Úhrady za úkony
pečovatelské služby obce Břasy.

V Břasích dne 15. prosince 2016.

Ing. Mgr. Miroslav Kroc
starosta obce
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