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CENÍK PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
  

Kojetín 
  

Platnost od 1.3.2019 
  

   

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:     

a)  pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,- Kč 1 hodina 

b)  pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 120,- Kč 1 hodina 

c)  pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120,- Kč 1 hodina 

d)  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,- Kč 1 hodina 

Pomoc při osobní hygieně:     

a)  pomoc při úkonech osobní hygieny  120,- Kč 1 hodina 

b)  pomoc při péči o chrup 120,- Kč 1 hodina 

c)  pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,- Kč 1 hodina 

d)  pomoc při použití WC 120,- Kč 1 hodina 

Pomoc při zajištění stravy:     

a)  příprava a podávání jídla a pití 120,- Kč 1 hodina 

b)  pomoc při přípravě jídla a pití 120,- Kč 1 hodina 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:     

a)  běžný úklid a údržba domácnosti 120,- Kč 1 hodina 

b)  pomoc při zajištění velkého úklidu 130,- Kč 1 hodina 

b)  velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení 110,- Kč úkon 

c)  běžné nákupy a pochůzky 120,- Kč 1 hodina 

d) topení v kamnech včetně donášky topiva  120,-Kč  1 hodina 

e)  praní a žehlení prádla v domácnosti   60,- Kč 1 kg 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:     

a)  doprovody klienta k lékaři, na úřady, za příbuznými apod.  120,- Kč 1 hodina. 

b)  krátkodobý dohled, zda je uživatel/ka/ doma v pořádku,    60,- Kč úkon 

c)  kontrolní telefonát klientovi, zda je v pořádku   20,- Kč úkon 
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Fakultativní služby: Cena:   Čas: 

a) podání písemností na poštu či příslušný úřad (cena nezahrnuje hodnotu 
poštovného nebo správního poplatku) 

  30,- Kč úkon 

b) vyzvednutí receptů na léky u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně   50,- Kč úkon 
   

   

Předem neohlášená nepřítomnost klienta = marný výjezd PSS 100,- Kč 1 úkon 

 

 

CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE 
  

Kojetín 
  

Platnost od 1.3.2019 
  

   

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:     

a)  pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,- Kč 1 hodina 

b)  pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 120,- Kč 1 hodina 

c)  pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120,- Kč 1 hodina 

d)  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,- Kč 1 hodina 

Pomoc při osobní hygieně:     

a)  pomoc při úkonech osobní hygieny  120,- Kč 1 hodina 

d)  pomoc při použití WC 120,- Kč 1 hodina 

Pomoc při zajištění stravy:     

a)  příprava a podávání jídla a pití 120,- Kč 1 hodina 

Výchovné a vzdělávací aktivity     

a) pomoc a podpora rodině v péči o dítě 120,- Kč 1 hodina 

b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu a podpora při začleňování 
osob 

120,- Kč 1 hodina 

c) pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psych. a soc. dovedností 120,- Kč 1 hodina 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:     

a)  doprovody klienta k lékaři, na úřady, za příbuznými apod.  120,- Kč 1 hodina 

b) pomoc s uplatňováním práv a oprávněných zájmů 120,- Kč 1 hodina 

c) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv 120,- Kč 1 hodina 

d) pomoc při vyřizování běžných záležitostí 120,- Kč 1 hodina 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:   

a)  běžný úklid a údržba domácnosti 120,- Kč 1 hodina 

c)  běžné nákupy a pochůzky 120,- Kč 1 hodina 


