SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Středisko:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Sídlo:

Komenského 40, Šternberk 785 01

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu zejména osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby a jsou zároveň v nepříznivé sociální situaci. Pečovatelská služba
především zajišťuje možnost co nejdéle setrvat ve známém domácím prostředí a
možnost zapojit se do běžného života společnosti.
Cíle pečovatelské služby
- poskytovat podporu a pomoc uživatelům při činnostech, které již samostatně
nezvládnou
- podporovat schopnosti a možnosti uživatelů způsobem, jenž jim umožní
zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí
- pomoc a podpora v sociálním začleňování
- podporovat další vzdělávání pracovníků
- poskytovat a vytvářet prostředí a podmínky pro kvalitní poskytování
pečovatelské služby
Cílová skupina pečovatelské služby
a) senioři
b) osoby s tělesným postižením
c) osoby s chronickým onemocněním
d) rodiny s dětmi – rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně
3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
Kontaktní osoby: Ve všední dny v době od 7:00 do 15:00 hod.
Vedoucí
Lucie Němečková, DiS.
777 781 437
nemeckova@socialnisluzby.cz
Sociální pracovnice Bc. Natálie Bělajevová
775 381 456
belajevova@socialnisluzby.cz
Bc. Ivana Krejčová
730 571 290
krejcova@socialnisluzby.cz

CENÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI – název úkonu

Všední dny

Víkendy, sv.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1a Pomoc a podpora při podávání jídla a
120,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
pití
2a Pomoc při oblékání a svlékání
130,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
3a Pomoc při prostorové orientaci
120,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
4a Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
130,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1b Pomoc při úkonech osobní hygieny
130,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
2b Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
120,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
3b Pomoc při použití WC
120,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1c Zajištění stravy odpovídající věku
Cena oběda dle dodavatele
stravy
2c Dovoz nebo donáška jídla
30,-Kč/úkon
3c Pomoc při přípravě jídla a pití
120,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
4c Příprava a podání jídla a pití
120,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1d Běžný úklid a údržba domácnosti
135,-Kč/hod.
135,-Kč/hod.
2d Pomoc při zajištění velkého úklidu
135,-Kč/hod.
3d Donáška vody
120,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
4d Topení v kamnech včetně donášky topiv 120,-Kč/hod.
130,-Kč/hod.
5d Běžné nákupy a pochůzky
135,-Kč/hod.
6d Velký nákup (např. týdenní nákup)
140,-Kč/úkon
7d Praní a žehlení prádla
80,-Kč/kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1e Doprovázení dětí do školy, apod.
120,-Kč/hod.
2e Doprovázení dospělých k lékaři, apod.
135,-Kč/hod.
Zajištění úkonů 2 pracovníky
135,-Kč/hod.
135,-Kč/hod.
FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
(činnosti poskytované nad rámec zákl. činností) – např.:
Připomenutí užití léků
260,-Kč/hod.
Odvoz autem – Šternberk, pouze
tam 80,- Kč/úkon, zpět 80,- Kč/úkon
s doprovodem pečovatelky
+ doprovod 135,- Kč/hod.
Pomoc při jednání s úřady
260,-Kč/hod. (všední dny)
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA KAŽDÝ DEN
VČETNĚ VÍKENDŮ A SVÁTKŮ OD 7,00 HOD. DO 22,00 HOD.

