SAZEBNÍK

ÚHRAD

služeb a úkonů,
poskytovaných PS TSS
Domov “Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov
I.
Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov (dále zejména DSvD, poskytovatel, domov či
zařízení), který je podle § 6 zák. č.108/2006 Sb. (o sociálních službách) v platném znění,
poskytovatelem sociálních služeb, stanoví ve smyslu § 75 citovaného zákona a prováděcí
vyhlášky MPSV č.505/2006 Sb. v platném znění, ceny služeb a úkonů, které DSvD poskytuje
v rámci pečovatelské služby (§ 40 zák. č.108/2006 Sb. a § 6 Vyhl. 505/2006 Sb.).
Ceny úkonů a služeb v tomto sazebníku vycházejí z pravidel daných Vyhl. č. 505/2006 Sb.
v platném znění. Účinnost tohoto sazebníku nastává dnem 1. 1. 2018

II.
(1) Základní činnosti a služby (č. 1-19) poskytuje klientům ve smyslu § 40 zák. č.
108/2006 Sb. (o sociálních službách) v rozsahu přiznaného příspěvku na péči podle části
druhé citovaného zákona. Z tohoto příspěvku na péči jsou tyto služby klientem hrazeny.
Pokud by konkrétní služba/úkon požadovaná klientem byly nad rámec přiznaného příspěvku
na péči, je služba hrazena klientem z jeho příjmů.
Pozn.: **) Údržbou se nerozumí odborné opravy spotřebičů a zařízení, pouze jejich
udržování v provozuschopném a čistém stavu v obvyklých provozních podmínkách.
(2) Sazba za úkony se stanoví za jednu hodinu, přičemž se účtuje podle skutečně
spotřebovaného času, nezbytného k zajištění úkonů s tím, že pokud poskytování
těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí(s výjimkou sazeb
paušálních).
(3) Fakultativní služby (č. 1-16) jdou nad rámec služeb a úkonů, poskytovaných DSvD
klientům. Nejsou klientem hrazeny z příspěvku na péči podle části druhé zák. č.108/2006 Sb.
(o sociálních službách), ale klient je hradí ze svého příjmu.
(4) Další služby poskytuje DSvD vlastními pracovníky nebo zprostředkovaně zajišťuje jejich
poskytnutí klientům ve smyslu § 37 zák. č.108/2006 Sb. (o sociálních službách) a § 3
prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb. v pl. zn. Tyto služby jsou bezplatné a má na ně nárok
každý zájemce o poskytování sociálních služeb a každý klient.
(5) (5) Služby činnosti a doprava poskytované DSvD jsou konkrétně vyjmenovány včetně
příslušných sazeb v Sazebníku úhrad pro klienty pečovatelské služby.
(6) Sazebník dopravného v pečovatelské službě jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto
Sazebníku a tvoří jeho nedílnou součást.
(7) Předcházející sazebník úhrad, schválený Radou města Jiříkova s účinností od 1. 4. 2016
pozbývá rozhodnutím Rady města Jiříkova, platnosti a to k 31. 12. 2017
(8) Tento sazebník úhrad nabývá platnosti od 1. 1. 2018
Schváleno Usnesením Rady města Jiříkova č. 1334/2017 ze dne 6.11.2017
Ing. Bc. Jan Sembdner
ředitel organizace
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Základní úkony pečovatelské služby
p.č.

NÁZEV ÚKONU

INFORMACE O POSKYTOVANÝCH ÚKONECH

CENA ÚKONU

1) Pomoc a podpora při
podávání jídla a pití.

Úkon zahrnuje nakrájení stravy na sousta, mletí 128,- Kč/1 hod.
stravy, ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlnné
troubě, otevření jídlonosiče, přemístění jídla
z jídlonosiče na talíř. Nalití nápoje do hrnečku nebo
sklenice, případné přihřátí na sporáku nebo
v mikrovlnné troubě. Pokud si klient připravuje jídlo a
pití sám ve vlastní domácnosti z vlastních surovin,
pracovnice asistuje a vypomáhá při činnostech, které
klient sám nezvládá.

2) Pomoc při oblékání a
svlékání
včetně speciálních
pomůcek.

Součástí úkonu je nachystání oblečení, oblékání a 128,- Kč/1 hod.
svlékání oděvu, přidržení oděvu při oblékání, zapínání
a rozepínání knoflíků, háčků a zipů. Obouvání a
zavazování obuvi, nasazování a upínání protéz,
kýlních pásů, apod.

3) Pomoc při prostorové
orientaci,
samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru

Součástí úkonu je doprovod klienta po bytě nebo 128,- Kč/1 hod.
domě formou přímého doprovodu (klient se
pracovníka drží) nebo nepřímého doprovodu
(pracovník pokyny směruje klienta, otevírá a zavírá
dveře) apod.

4) Pomoc při přesunu na
lůžko nebo vozík

a) U částečně mobilního klienta – pomoc při zvedání,
přistavení vozíku, přidržení klienta při přesedání na
vozík.

128,- Kč/1 hod.

b) U plně imobilního klienta – úkon je poskytován
pouze, pokud má klient domácnost vybavenou
zvedákem, případně za pomoci druhé osoby
(rodinného příslušníka nebo druhého pracovníka).
Postel klienta by měla být dostatečně vysoká nebo
polohovací, vybavená hrazdičkou, přístupná ze tří
stran. Nejsou-li pro poskytnutí tohoto úkonu vytvořeny
vhodné podmínky, může je pracovnice odmítnout.
5) Pomoc při úkonech
osobní hygieny

Tento úkon zahrnuje např. pomoc a podporu při 128,- Kč/1 hod.
celkovém omytí, výměnu pomůcek při inkontinenci,
péči o kůži, dopomoc při hygienické péči. Dále pak
celkovou koupel klienta, napuštění vany, podpora
klienta při vstupu a výstupu do nebo z vany, či
sprchového koutu, pomoc při omytí a osušení klienta
vč. započtení času při oblékání, svlékání (a provedení
úklidu a likvidace upotřebeného materiálu)
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p.č.

NÁZEV ÚKONU

INFORMACE O POSKYTOVANÝCH ÚKONECH

CENA ÚKONU

6) Pomoc při základní
péči o vlasy a nehty

V tomto úkonu je zahrnuto umytí, vysušení a učesání 128,- Kč/1 hod..
vlasů za použití hřebenu a fénu klienta.
Základní péče o nehty zahrnuje ostříhání a zapilování
nehtů nástroji klienta. Nástroje musí zaručovat kvalitní
a bezpečné provedení úkonu. Úkon může být
odmítnut, pokud je třeba odborný zásah.

7) Pomoc při použití WC

Úkon zahrnuje pomoc při svlékání osobního prádla,
odstranění pleny nebo plenkových kalhot, přidržení
klienta při usedání na mísu, otření po vykonané
potřebě, pomoc při vstávání, vložení pleny nebo
nasazení plenkových kalhotek, oblečení osobního
prádla. U použití hygienického křesla – vynesení a
dezinfekce nádoby.
V ceně úkonů není zahrnuta cena inkontinenčních
pomůcek + desinfekce
Úkon zahrnuje celkovou cenu jednoho hlavního jídla
včetně dietního (cenu potravin, provozní a osobní
náklady spojené s uvařením a pomocí při zajištění
stravy klientovi v pečovatelské službě)
Úkon zahrnuje dopravu stravy pro klienty terénní
pečovatelské služby. V položce je zahrnut nejen
dovoz samotný, ale i manipulace s jídlonosiči, spojená
s vložením porce do kastrůlků jídlonosiče (otevření
termo nádoby, vyjmutí kastrůlků, otevření jednotlivých
kastrůlků, vložení stravy, zakrytí víčky, vložení do
termo nádoby, zakrytí termo nádoby víkem, umístění
do manipulačního koše, donáška klientovi do
domácnosti, odnos prázdných jídlonosičů).
Úkon, který zahrnuje pouze mytí nádobí a není
kombinovaný s úkonem podání a příprava stravy ani
s úklidem.
Úkon zahrnuje tyto dílčí činnosti – vysávání,
zametání, vytírání na mokro, utírání prachu, vysávání
čalouněného nábytku, vyklepání předložek, ometení
pavučin, uložení prádla do skříně, umytí, utření a úklid
nádobí, otření pracovní desky a dveří kuchyňské
linky, umytí dřezu, uložení nákupu, umytí WC,
umyvadla, vany, sprchového koutu, otření obkladů
v okolí umyvadel a za sporákem, zalévání květin.
K realizaci tohoto úkonu je klient povinen zajistit
potřebné úklidové prostředky. Úkon neobsahuje mytí
oken. V případě, že výše uvedené úklidové
prostředky klient nezajistí, může poskytovatel klientovi
poskytnutí těchto prostředků zajistit v rámci
fakultativních služeb.
Úkon, který zahrnuje pouze vynesení odpadu
z domácnosti klienta, resp. obsahu odpadkového
koše a není kombinovaný s úkony běžného, nebo
velkého úklidu.

8) Poskytnutí stravy
nebo pomoc při
zajištění stravy
9) Donáška nebo dovoz
stravy v terénu

10) Běžný úklid a údržba
domácnosti - mytí
nádobí
11) Běžný úklid a údržba
domácnosti

12) Vynesení odpadu

128,- Kč/1 hod.

Jednotná cena
53,- Kč/úkon

6,- až 14,Kč/jednu
doručenou porci
stravy (viz sazby
dopravného
stravy)

128,- Kč/1 hod.
.
128,- Kč/1 hod.

8,- Kč/
jednorázově za
jeden provedený
úkon.
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NÁZEV ÚKONU

13) Pomoc při zajištění
velkého úklidu,
sezónního úklidu.

14) Topení v kamnech vč.
donášky a přípravy
topiva, údržba topidel

INFORMACE O POSKYTOVANÝCH ÚKONECH

CENA ÚKONU

Pečovatelská služba provádí pouze velký úklid 128,- Kč/1 hod.
sezónního charakteru, tj. úkony běžného úklidu
rozšířené o mytí a leštění nábytku a dveří, mytí
radiátorů, vysmýčení stěn a stropů, otření prachu na
skříních, umytí osvětlovacích těles, úklid ve skříních,
omytí dekoračních předmětů, osprchování květin,
úklid ve skříních kuchyňské linky a ve spížních
skříních, omytí obkladů v kuchyni a na sociálních
zařízeních, sundávání a věšení záclon a závěsů, mytí
oken, úklid společných prostor.
Úkon zahrnuje donášku uhlí a dříví do bytu klienta, 128,- Kč/1 hod.
nikoli skládání uhlí a sekání dříví. Před topením
v kamnech musí být pracovnice prokazatelně
seznámena s jejich obsluhou. Údržbou topných
zařízení je myšleno základní očištění povrchu,
vymetení a vynesení popela. Nádoba na popel musí
být kovová a dostatečně velká. Úklid okolo kamen je
účtován jako „běžný úklid“.

15) Běžné nákupy a
běžné pochůzky pro
klienty v terénu

Úkon obsahuje nákup potravin i veškerého drobného 128,- Kč/1 hod.
spotřebního zboží a domácích potřeb do limitu
množství 5 kg na jeden uskutečněný nákup. Nákup je
klientem hlášen s předstihem nebo je možno soupis
nákupu předat v písemné podobě alespoň jeden
pracovní den předem. K zajištění nákupu a donášky
léků je nutné předat finanční hotovost a to rovněž
předem. Jednotlivé nákupy jsou klientům vyúčtovány.
Možný nákup je jen v nejbližším obchodě.

16) Velký nákup (týdenní,
nákup ošacení,
vybavení domácnosti
apod.)

Nákup nad rozsah běžného nákupu, přičemž součet 128,- Kč/1 hod.
všech položek nákupu nesmí překročit hmotnost
10 kg, dále nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti. Nákup je zajišťován v nejbližším
obchodě u bydliště klienta. Nakupováno je pouze
ošacení a předměty do domácnosti drobného
charakteru, jež pracovnice bez problémů unese.
Nákup, resp. jeho soupis je klientem hlášen dopředu,
nebo je možno soupis předat v písemné podobě
alespoň 2 dny předem. Na zajištění nákupu je klient
povinen potřebnou finanční hotovost předat pracovnici
dopředu. Jednotlivé nákupy jsou klientům vyúčtovány.

17) Praní a žehlení
ložního a osobního
prádla a prádla
značně znečištěného,
včetně drobných
oprav

Klient prádlo předává v tašce společně se soupisem 70,- Kč/1kg
obsahu a svým jménem. Po převzetí je zkontrolováno,
zda je seznam úplný. Čisté, suché prádlo je zváženo
a je odsouhlasen počet vracených kusů. Při
vyúčtování měsíčního předpisu k úhradě je provedena
úhrada za tento úkon.
Na realizaci tohoto úkonu si poskytovatel vyhrazuje
lhůtu nejméně 5 pracovních dnů.

4

p.č.

NÁZEV ÚKONU

18) Mandlování a žehlení
ložního a osobního
prádla, včetně
drobných oprav
19) Doprovod k lékaři, na
úřady a instituce
poskytující veřejné
služby a doprovod
zpět.

INFORMACE O POSKYTOVANÝCH ÚKONECH

CENA ÚKONU

Klient prádlo předává v tašce společně se soupisem 25,-Kč/1kg
obsahu a svým jménem. Po převzetí je prádlo
zváženo a zkontrolováno, zda je seznam úplný.
Úkon zahrnuje doprovod k lékaři, na úřady, na
nákupy, do provozoven veřejných služeb a zpět,
doprovod klienta na procházku. O úkon je nutno
zažádat
s dostatečným
časovým
předstihem,
minimálně 1 týden. Úkon zahrnuje rovněž činnosti,
které směřují k vyřízení např. dávek sociální péče,
jednání s orgány veřejné správy, poštou, bankami ap.
Jedná se o úkony zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím. Součástí tohoto úkonu
nejsou náklady spojené s dopravou klienta – doprava
je fakultativní služba.

128,- Kč/1 hod.
(+ případné
dopravní
náklady)

Fakultativní služby pečovatelské služby
p.č.

NÁZEV ÚKONU

1) Zapůjčení
polohovacího lůžka
s ručním polohováním
včetně matrace
standard
2) Zapůjčení
polohovacího lůžka
s elektrickým
polohováním,
včetně matrace
standard
3) Zapůjčení vozíkumanuálního
4) Zapůjčení pasivní
antidekubitní matrace

5) Zapůjčení aktivní
antidekubitní matrace
6) Zapůjčení nafukovací
koupací vany

INFORMACE O POSKYTOVANÝCH
FAKULTATIVNÍCH ÚKONECH
Úkon zahrnuje přípravu, stěhování a instalaci lůžka
do bytu klienta.
Úkon je podmíněn volnou kapacitou poskytovatele
Montáž je účtována samostatně.
Doprava je účtována samostatně.
Standard matrace není antidekubitní
Úkon zahrnuje přípravu, stěhování a instalaci lůžka
do bytu klienta.
Úkon je podmíněn volnou kapacitou poskytovatele.
Montáž a doprava je účtována samostatně.
Standard matrace není antidekubitní

CENA ÚKONU

28,- Kč/kus a
den
128,- Kč/1 hod.
montáže a
instalace
+ 8,- Kč/km
40,- Kč/kus a
den
128,- Kč/1 hod.
montáže a
instalace
+ 8,- Kč/km
Úkon zahrnuje zapůjčení vozíku pro zdravotně 15,- Kč/kus a
postižené, popř. při zhoršení zdravotního stavu.
den
Úkon je podmíněn volnou kapacitou poskytovatele
+8,- Kč/km
Doprava je účtována samostatně.
Úkon zahrnuje přípravu, dopravu, stěhování a 150 Kč/kus za
instalaci matrace v bytě klienta.
měsíc či 5
Úkon je podmíněn volnou kapacitou poskytovatele
Kč/den
Doprava je účtována samostatně.
+ 8,- Kč/km
Úkon zahrnuje přípravu, dopravu, stěhování a
instalaci matrace v bytě klienta.
Úkon je podmíněn volnou kapacitou poskytovatele
Doprava je účtována samostatně.
Úkon zahrnuje přípravu, dopravu, ukázku instalace
nafukovací koupací vany.
Úkon je podmíněn volnou kapacitou poskytovatele
Doprava je účtována samostatně.

20- Kč/kus a
den
+ 8,- Kč/km
10- Kč/kus a
den
+ 8,- Kč/km
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NÁZEV ÚKONU

7) Zapůjčení nafukovací
vaničky na mytí hlavy

8) Zapůjčení stolku k
lůžku
9) Zapůjčení chodítka –
pojízdného či
nepojízdného
10) Zapůjčení toaletního
křesla- pojízdného či
nepojízdného

11) Doprovod - vyjma
doprovodu v bodě 19
základních úkonů PS

12) Doprava

13) Poskytnutí vysavače
14) Zapůjčení jídlonosiče
15) Vyřízení běžných
úředních záležitostí v
zastoupení

16) Dohled od 7.00 do
18.00 hod.

INFORMACE O POSKYTOVANÝCH
CENA ÚKONU
FAKULTATIVNÍCH ÚKONECH
Úkon zahrnuje přípravu, dopravu, ukázku nafukovací 5- Kč/kus a den
vaničky na mytí hlavy.
+ 8,- Kč/km
Úkon je podmíněn volnou kapacitou poskytovatele
Doprava je účtována samostatně.
Úkon zahrnuje přípravu, dopravu a přepravu stolku
do domácnosti klienta.
Úkon je podmíněn volnou kapacitou poskytovatele
Doprava je účtována samostatně.
Úkon zahrnuje zapůjčení chodítka pojízdného či
nepojízdného pro zdravotně postižené, popř. při
zhoršení zdravotního stavu.
Úkon je podmíněn volnou kapacitou poskytovatele
Doprava je účtována samostatně.
Úkon
zahrnuje
zapůjčení
toaletního
křeslapojízdného či nepojízdného, pro zdravotně postižené,
popř. při zhoršení zdravotního stavu. Úkon je
podmíněn volnou kapacitou poskytovatele
Doprava je účtována samostatně.
Úkon zahrnuje doprovod k využití nabídky veřejných
služeb privátní povahy jako je návštěva rodiny a
blízkých, pedikérka, masérka, kadeřník, návštěva
společenských akcí, lázní, obchodních a sportovních
center, sportovních utkání, péče o domácí mazlíčky,
úklid domu, společných prostor apod. Úkon
neobsahuje náklady na zprostředkování, které budou
účtovány samostatně dle úkonu 5 tohoto sazebníku
fakultativních služeb.
Tento fakultativní úkon domov poskytuje, pouze
pokud má volnou kapacitu, k zajištění dopravní
služby a slouží k přepravě klienta, zejména k bodu
19).
Služba se poskytuje v souladu s Dopravním řádem
domova.
Podmínkou je vždy individuální smluvní projednání
ceny s klientem.
Úkon zahrnuje poskytnutí vysavače v majetku
domova pro úklid v domácnosti klienta. Úkon
neobsahuje vysávání.
Úkon zahrnuje zapůjčení, údržbu a přemývání
jídlonosiče.

10- Kč/kus a
den
+ 8,- Kč/km
15,- Kč/kus a
den
+8,- Kč/km
15,- Kč/kus a
den
+8,- Kč/km
128,- Kč/1 hod.

Jízda pouze
s řidičem 8,Kč/km
+ čekací doba
128,- Kč/1 hod.

8- Kč za 1
poskytnutí
25,- Kč na
měsíc

Např.: vyřízení příspěvku na péči osobních dokladů, až do výše
v zastoupení s písemnou plnou mocí.
vyúčtovaných
celkových
nákladů
+ paušální
sazba
128 Kč/ 1 hod..
Úkon obsahuje nepřetržitý dohled dle požadavku 128,- Kč/1 hod.
klienta, či jeho rodiny a to v bytě klienta. Dohled se
poskytuje mezi jednotlivými pečovatelskými úkony
obsaženými v ceníku
6

Služby poskytované bezplatně
p.č.

NÁZEV ÚKONU

1) Základní sociální
poradenství

INFORMACE O POSKYTOVANÝCH
FAKULTATIVNÍCH ÚKONECH
Základní sociální poradenství:
a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé
sociální situace prostřednictvím sociální služby.
b) informace o možnostech výběru druhu sociálních
služeb podle potřeb klienta a o jiných formách
pomoci.
c) informace o základních právech a povinnostech
klientů v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů
pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění
vzniku závislosti na sociální službě.
d) informace o možnostech podpory členů rodiny,
pokud se podílejí na péči o klienta.

CENA ÚKONU
poskytování
zdarma

Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní
činnosti poskytuje bez úhrady:
a-rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí a to do 4 let věku těchto dětí
b- účastníkům odboje
c- osobám, které jsou účastny rehabilitace (Zákon č. 108/2006 Sb.,§75)
d- osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru
e- pozůstalým manželům(manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším
70 let.

V Jiříkově dne 9.10.2017

....................................
Ing. Bc. Jan Sembdner
ředitel organizace
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Sazby dopravného a dopravného stravy pro klienta pečovatelské
služby
Sazby jsou platné ke dni 1. 1. 2018
Základní sazba dopravného činí

8,- Kč/km.

Sazba dopravného stravy je rozdělena do čtyř pásem:
Pásmo a cena za dovoz jedné porce:
Pásmo

Místo určení

Cena za dovoz

A

Jiříkov, Filipov

6,-Kč

B

Rumburk a katastr území Království

8,-Kč

C

Šluknov, Dolní Podluží, Staré Křečany, Varnsdorf, Krásná
Lípa, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště

11,-Kč

D

Velký Šenov, Lipová, Lobendava, Vilémov, Dolní Poustevna,
Mikulášovice, Brtníky, Chřibská, Doubice

14,-Kč

V Jiříkově dne 9. 10. 2017
....................................
Ing. Bc. Jan Sembdner
ředitel organizace
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