
Nabídka úkonů pečovatelské služby  Help-in, o.p.s. a finanční 

spoluúčast uživatele (platnost od 1.3. 2023) 

 

Přehled základních úkonů poskytovaných pečovatelskou službou: 

Druhy úkonů 
Úhrada v Kč pro 
Help-in, o.p.s. 

jednotka  

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití  145 hod  

• pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 145 hod  

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru  

145 hod  

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 145 hod  

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• pomoc při úkonech osobní hygieny  150 hod  

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty 150 hod  

• pomoc při použití WC (bezbariérové, běžné, podložní mísa)   150 hod  

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• dovoz oběda v místě odběru stravy 30 úkon  

• dovoz oběda do místní části města 35 úkon  

• dovoz oběda do jiné obce 40 úkon  

• dovoz oběda – společná domácnost nebo další oběd pro 
jednoho klienta  

20 úkon  

• pomoc při přípravě jídla a pití 145 hod  

• příprava a podání jídla a pití  145 hod  



Zajištění chodu domácnosti 

• běžný úklid a údržba domácnosti 155 hod  

• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezonní 
úklid, po malování, mytí oken apod.) 

155 hod  

• donáška vody (úkon je poskytován pouze v případě 
náhradního zásobování vodou z důvodu havárie dodávky 
vody) 

145 hod  

• topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, běžná 
údržba topných zařízení 

145 hod  

• běžný nákup (max. 7 položek do cca 5 kg) 145 hod  

• pochůzky (lékař, lékárna, pošta, úřady atd.) 145 hod  

• velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení, nezbytné 
vybavení domácnosti apod.) 

140 úkon  

• praní a žehlení ložního a osobního prádla ve střediscích PS 
(úkon je počítán od převzetí špinavého prádla až po vrácení 
čistého poskládaného prádla uživateli) 

• V případě pouze praní prádla se účtuje 50,- Kč/kg a 
v případě pouze žehlení prádla 40,- Kč/kg 

90 kg  

• praní a žehlení ložního a osobního prádla v domácnosti 
uživatele (roztřízení prádla, vložení do pračky, pověšení 
prádla, žehlení, skládání a uložení do skříně). 

• V případě pouze praní prádla je účtováno 35,- Kč/kg, stejně 
jako v případě pouze žehlení prádla 35 Kč/kg. 

70 kg  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• doprovázení dospělých (k lékaři, na úřady, na nákupy, do 
provozoven veřejných služeb a zpět, doprovod klienta na 
procházku)  

 

145 hod  



Přehled fakultativních úkonů poskytovaných pečovatelskou službou: 

• krátkodobý dohled za jinou pečující osobu  

( minimálně 15 min.) 
145 hod  

• poskytnutí jednoduchých ošetřovatelských úkonů 

 (měření tlaku, prevence dekubitů, dohled nad užitím léků, aj.) 
145 hod  

• vyřizování osobních záležitostí služebním telefonem 
(objednávky k lékaři, objednávky oprav, služeb, jednání 
s úřady a institucemi) 

10 min  

• odvoz uživatele automobilem v místě bydliště (k lékaři, 
nákup atd.) 

20 × km  

• odvoz uživatele automobilem mimo místo bydliště (k lékaři, 
nákup atd.) 

10 × km  

• zapůjčení vysavače nebo jiného elektrospotřebiče pro 
jednorázový výkon běžného úklidu 

30 úkon  

• kopírování písemností v DPS 5 stránka  

• výkon společníka v domácnosti uživatele (četba, rozhovor, 
hraní karet apod.) 

145 hod  

• hospodaření s finančními prostředky uživatele pečovatelské 
služby 

200 hod  

• příprava uživatele k převozu (do nemocnice, na vyšetření 
apod.) 

145 hod  

 
 
 
 
 
 



Ostatní ujednání: 

 

• v případě, že služba (s časovou jednotkou hodina) bude klientovi 

poskytována v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, bude mu cena 

snížena o 20,- Kč za daný úkon. 

(započítá se i stejný druh sociální služby poskytovaný jiným subjektem) 

( ust. § 6 odst. 2 písm. a)  vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení    

zákona o sociálních službách, v platném znění). 

• u úkonu provedeného 2 pečovatelkami, je čas poskytnutého úkonu započítán 2 x 

• při ztrátě nebo nevratném poškození jídlonosiče je uživatel povinen uhradit zůstatkovou 

cenu jídlonosiče 

• úkony s časovou jednotkou hodina – pokud poskytování těchto úkonů, včetně času 

nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, se výše úhrady poměrně krátí 

• dovoz oběda – společná domácnost nebo další oběd pro jednoho klienta, se sleva  

vztahuje pouze na jednoho člena domácnosti. 

 

 


