-Domov penzion pro důchodce Beroun
Pečovatelská služba
Na Parkáně 111.266 01 Beroun
Tel. 311 610 351, 313 128 116
IČO 47559969
E-mail: dpdberoun@tiscali.cz, www.mesto-beroun.cz

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Platnost sazebníku je od 1. července 2021
ZÁKLADNÍ ÚKONY
NÁZEV ÚKONU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O
POSKYTOVANÝCH ÚKONECH

CENA
ÚKONU

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1

2

3

4

Úkon zahrnuje manipulaci již s hotovým připraveným
pokrmem - např. příprava jídla na talíř, nakrájení,
Pomoc a podpora při
servírování jídla na stůl, příprava a podání nápojů
podávání jídla a pití
(teplých i studených), pomoc při přijímání stravy, vždy
ve spolupráci s uživatelem.
Pomoc při prostorové
Součástí úkonu je pomoc při pohybu v domácnosti,
orientaci, samostatném
nácvik chůze bez i s pomocí kompenzačních pomůcek
(berlí, holí, chodítek, francouzských holí apod.), pomoc
pohybu ve vnitřním
při pohybu na vozíku ve vnitřním prostoru.
prostoru
Úkon zahrnuje pomoc a podporu při oblékání a svlékání
Pomoc při oblékání a
oblečení, včetně jeho přípravy, nebo pouze dopomoc při
svlékání včetně speciálních oblékání a svlékání včetně pomoci a podpory při aplikaci
speciálních pomůcek jako jsou ortézy, kýlní pásy,
pomůcek
plenkové kalhotky apod.
Úkon zahrnuje přesun na lůžko nebo vozík ručně nebo za
Pomoc při přesunu na
pomoci zvedáků či jiných pomůcek ve vlastnictví
lůžko nebo vozík
uživatele.

130,- Kč/hod.

130,-Kč/hod.

130,- Kč/hod.

130,- Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Úkon zahrnuje pomoc při osobní hygieně. Pomoc při

5

Pomoc při úkonech osobní
svléknutí, přesunu do vany a z vany, sprchového koutu, 130,- Kč/hod
hygieny v domácnosti
pomoc při umytí uživatele a pomoc při jeho obléknutí.

6

Pomoc při úkonech osobní osobní hygieny (v DPS Na Parkáně č. p. 111). Pomoc při
hygieny ve středisku osobní svléknutí, přesunu do vany a z vany, nebo pomoc při 130,- Kč/hod
použití sprchového koutu, pomoc při umytí uživatele,
hygieny v DPS čp.111

Úkon zahrnuje pomoc při osobní hygieně ve středisku

obléknutí a dohled při jeho odpočinku.

Úkon zahrnuje umytí, učesání a vysušení vlasů fénem

7

Pomoc při základní péči o
uživatele. Ostříhání a zapilování nehtů na rukou nástroji 130,- Kč/hod
vlasy a nehty
uživatele.

8

Úkon zahrnuje pomoc a podporu při používání WC,
následnou hygienu, pomoc při cestě na WC a zpět. V
130,- Kč/hod
rámci tohoto úkonu se počítá i s použitím přenosného
WC „gramofonu“ a jeho následný úklid.

Pomoc při použití WC
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Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Úkon zahrnuje dovoz nebo donášku hotového jídla od

9

10

11

Dovoz jídla do domácnosti
smluvního dodavatele do domácnosti uživatele. Úkon = 20,- Kč/úkon
ve městě
jedna porce jídla
Dovoz jídla do domácnosti Úkon zahrnuje dovoz nebo donášku hotového jídla od
městské části - Zdejcina, smluvního dodavatele do domácnosti uživatele ve 24,-Kč/úkon
vzdálenějších částech obce.
Hostím
Donáška jídla do
Úkon zahrnuje donášku hotového jídla od smluvního
12,- Kč/úkon
domácnosti v DPS č. p. 111 dodavatele do domácnosti uživatele v DPS č. p. 111.
Úkon zahrnuje pomoc při přípravě jednoduchých jídel a

12

13

Pomoc při přípravě jídla a nápojů při dílčích činnostech (např. dávkování surovin),
130,- Kč/hod
které již uživatel nezvládá, a to za jeho aktivní účasti.
pití
Příprava a podání jídla a
pití

Umytí a úklid použitého nádobí.
Úkon zahrnuje komplexní přípravu jednoduchého jídla a
nápoje pečovatelkou, přípravu jídla a pití na stůl, umytí 130,- Kč/hod.
a úklid použitého nádobí v domácnosti uživatele.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

14

Běžný úklid a údržba
domácnosti

15

Údržba domácích
spotřebičů

Úkon zahrnuje vyluxování koberců a čalouněného
nábytku, zametání a vytírání podlahy. Umytí koupelny,
vyčištění WC, utření prachu, utření a úklid nádobí, 130,- Kč/hod.
vynesení odpadků, zalití květin. Součástí tohoto úkonu je
i převlečení ložního prádla.
Úkon zahrnuje úklid a umytí, ledničky (mrazáku).
Vyčištění sporáku a trouby, umytí mikrovlnné trouby,
vyčištění varné konvice. Jedná se o udržování domácích
130,-Kč/hod.
spotřebičů v čistém a provozuschopném stavu, nejedná
se o odborné zásahy a opravy. Tento úkon provádíme
společně s úkonem č. 14 – běžný úklid

16

Pomoc při velkém úklidu
domácnosti

Jedná se o pomoc při velkém např. sezónním úklidu nebo
úklidu po malování. Součástí úkonu je umytí oken a
parapetů, luxování koberců a čalouněného nábytku,
vytírání podlah, mytí dveří a zárubní, umytí
130,- Kč/hod.
koupelnového jádra, povrchové setření prachu z nábytku,
radiátorů, mytí obkladů a madel, umytí kuchyňské linky,
pomoc při úklidu vnitřků skříněk kuchyňské linky, prolití
výlevek dřezů a odpadů, ometení pavučin, úklid balkonu.

17

Donáška vody

Úkon zahrnuje donášku vody do domácnosti z
130,- Kč/hod.
nejbližšího zdroje vody.

18

Topení v kamnech, včetně
Úkon zahrnuje donášku topiva, vynesení popela,
130,- Kč/hod.
donášky topiva, údržba zatopení a úklid okolí topného zařízení.
topných zařízení

19

Běžné nákupy a pochůzky

20

Velký nákup

Úkon zahrnuje soupis nákupu, převzetí finanční zálohy
na nákup, nákup potravin i veškerého drobného
spotřebního zboží do limitu množství 5 kg (igelitová
taška) na jeden uskutečněný nákup, jeho donáška a 130,- Kč/hod.
vyúčtování. Pochůzkou pečovatelka zajišťuje záležitosti
u lékaře, na poště, v lékárně apod. dle požadavku
uživatele.
Jedná se o nákup běžných potravin ve větším množství
(karton vody, mléka, mouky), nákup ošacení a obuvi,
115,- Kč/úkon
případně drobných předmětů do domácnosti (záclony,
lampa, hygienické potřeby, mopy, smetáky), apod.
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Praní a žehlení ložního a
21 osobního prádla v prádelně
DPS
Praní a žehlení ložního a
22
osobního prádla v
domácnosti

Úkon zahrnuje vyprání a vyžehlení osobního prádla,
případně naškrobení a vymandlování ložního prádla a
jeho složení do uživatelem dodaných obalů.
Úkon zahrnuje třídění, přepírání, praní, věšení, žehlení,
složení a uložení prádla v domácnosti uživatele v jeho
pračce.

70,- Kč/kg

60,- Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

23

Doprovázení dospělých do
zaměstnání, k lékaři, na
úřady a instituce
poskytující veřejné služby
a doprovod zpět

Úkon zahrnuje doprovázení uživatele na vybraná místa,
k lékaři, na úřady, do bank a k jiným institucím veřejné
130,- Kč/hod
služby včetně doprovodu k jiným orgánům, ke kterým je
klient pozván.

FAKULTATIVNÍ ÚKONY
24

Dovoz prádla do prádelny Úkon zahrnuje převzetí a dovoz ložního nebo osobního
17,- Kč/úkon
prádla do prádelny a zpět v obalu uživatele.
a zpět

25

Zapůjčení vysavače v DPS Úkon zahrnuje zapůjčení vysavače v majetku organizace
a jeho použití k úklidu v domácnosti uživatele.
č. p. 111

26

27

Kontrola uživatele v
domácnosti telefonem

6,- Kč za
použití

Součástí úkonu je telefonická kontrola uživatele po
telefonu v pravidelných či nepravidelných intervalech, 16,- Kč/hovor
požadovaných uživatelem v čase 7.00 - 19.00 hod.

Kontrola a dohled nad
Součástí úkonu je osobní kontrola uživatele v jeho
domácnosti v DPS č. p. 111, dohled nad užíváním léků, 20,- Kč/úkon
uživatelem v jeho
domácnosti v DPS č. p. 111 a to v době určené uživatelem v čase 7.00 - 19.00 hod.
Platnost od: 1. 7. 2021
Mgr. Lucie Stará, sociální pracovnice – 725 501 848
Michaela Neumanová, Šárka Stehlíková, koordinátor pečovatelské služby – 777 524 060
Telefon do kanceláře: 313 128 116
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Informace k Sazebníku úhrad za úkony pečovatelské služby
Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby byl zpracován podle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.
Základní úkony (č. 1 – 23 sazebníku) jsou rozděleny do 5 základních skupin:






Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní úkony (č. 24 – 28 sazebníku) jsou poskytovány nad rámec základních úkonů a
služeb. Tyto úkony jsou považovány za nadstandardní a poskytujeme je z důvodů rozšíření a
komplexnosti nabídky pečovatelské služby a lepšího využití našich odborných možností.
Fakultativní služby je možné poskytovat pouze uživatelům, kteří mají nasmlouvané základní
úkony. Fakultativní úkony nelze hradit z příspěvku na péči.
Způsob evidence, vyúčtování a úhrady za provedené úkony pečovatelské služby
Provedený úkon u uživatele je zaznamenáván do výkazu úkonů. Vyúčtování je prováděno na
základě záznamů ve výkaze úkonů. Na konci každého měsíce uživatel výkaz úkonů podepíše a
podpisem tak vyjádří souhlas s provedenými úkony. Výkaz úkonů se zpracuje na počítačovém
programu „Pečovatelská služba“ a nejpozději do 10. dne následujícího měsíce obdrží uživatel
vyúčtování za úkony. Uživatel do 15 dnů po obdržení vyúčtování zaplatí úhradu za služby v
hotovosti do pokladny poskytovatele nebo lze úhradu zaplatit osobně zaměstnancům
(pečovatelkám) jako pochůzku, kdy uživatel obdrží doklad o zaplacení – stvrzenku s výší
úhrady za poskytnuté služby, s rozpisem provedených úkonů a podpisem zaměstnance, který
hotovost převzal nebo lze úhradu za poskytované služby zaslat dle předloženého vyúčtování za
poskytnuté služby na účet č. 7764210237/0100 KB Beroun pod variabilním symbolem
uvedeným na Vyúčtování za poskytnuté služby. Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení
uživatele.
Nejdůležitější zásady při poskytování úkonů pečovatelské služby
 Měrná jednotka pro vyúčtování úkonů je uvedena za lomítkem v sazebníku (např. úkon,
množství v kg, v minutách, a pod).
 Při sazbě za 1 hodinu se vždy účtuje skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění
úkonu. Do času úkonu je započítán čas nutný pro jeho přípravu, provedení a
ukončení.
 Pokud poskytování úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí – hradí se skutečně strávený čas výkonem
úkonu pečovatelky.
 Úkony provádíme v domácnostech uživatelů a jejich vlastními úklidovými prostředky
(např. vědro, hadry, smeták, mop, apod.).
 Pracovnice pečovatelské služby neprovádí mytí oken u oken rozbitých, ve výškách, kde
hrozí riziko pádu či poranění. Pečovatelka má právo odmítnout provedení úkonu, je-li
ohrožena bezpečnost a její zdraví nebo uživatele (poškozené šňůry u elektrických
přístrojů apod.)
 Odhlašování úkonů včetně obědů musí být nahlášeno do 13,00 hod. předchozího dne.
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Služby poskytované bezplatně - základní sociální poradenství je poskytováno organizací
Domov penzion pro důchodce Beroun ve smyslu § 37 odst. a) zákona č. 108/2006 Sb. a
vyhlášky 505/ 2006 ve znění pozdějších předpisů. Tyto služby jsou poskytovány bezplatně a
má na ně nárok každý uživatel i zájemce o poskytování sociálních služeb.
Poskytování pečovatelské služby bez úhrady
Dle ustanovení § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, se pečovatelská služba, s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní
činnosti uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady při splnění podmínek, daných
výše uvedenými právními předpisy.
Platnost nového Sazebníku úhrad za úkony pečovatelské služby je od 1. 7. 2021.
Platnost Sazebníku úhrad úkonů a služeb pečovatelské služby, platného od 1. 7. 2018, končí
dnem 30. 6. 2021.

V Berouně dne 19. 4. 2021

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby

Ing. Kučerová Miroslava
ředitelka
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