Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Plzeň, Klatovská třída777/ 90,Plzeň 3 – Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345, zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu Pr,
vložka 580

CENÍK SLUŽEB – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA zm.č. 10
platnost od 1.4.2018
A . Úhrady stanoveny dle vyhlášky.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
1.
pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
(vyhl. §6. odst.1 písm. a)

-

pomoc při osobní hygieně
(vyhl. §6, odst. 1 písm. b)

-

2.

3.

podávání jídla a pití
svlékání
oblékání, přesun na lůžko či vozík
pomoc při prostorové orientaci
samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru
pomoc při osobní hygieně
koupel
základní péče o vlasy a nehty
použití WC

pomoc při přípravě a podání
jídla a pití (vyhl. §6, odst. 1
písm. c), body 3 a 4)

130,- / hodinu

32,50 Kč /
čtvrthodina

130,- / hodinu

32,50 Kč /
čtvrthodina

130,- / hodinu

32,50 Kč /
čtvrthodina

pomoc při úklidu,
vč.velkého
pomoc při zajištění chodu
- topení v kamnech vč. donášky topiva
32,50 Kč /
domácnosti (vyhl. §6, odst. 1
130,- / hodinu
a údržby kamen
čtvrthodina
písm. d)
- donáška vody
- běžné nákupy a pochůzky
5.
- doprovod dětí do školy
zprostředkování kontaktu se
doprovod dospělého na vyšetření,
32,50 Kč /
společenským prostředím
škol. zařízení, zaměstnání, k lékaři,
130,- / hodinu
čtvrthodina
(vyhl. §6, odst. 1, písm. e)
do správních institucí, institucí
veřejných služeb a zpět
Poznámka: U bodů 1. – 5. je cena stanovena za jeden úkon / 1 hodinu, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud
netrvá celou hodinu, úhrada se poměrně krátí a hradí se za každou započatou čtvrthodinu.
velký nákup, nákup ošacení - například týdenní nákup, nákup
6.
a vybavení domácnosti
ošacení a nezbytného vybavení
115,- / úkon
(vyhl. 6, odst. 1 písm. d) bod
domácnosti
6)
praní a žehlení prádla, vč.
7.
drobných oprav (vyhl.§6,
70,- / 1 kg
35,- / 0,5 kg
odst. 1 písm. d) body 7 a 8)
8.
Normální strava,
53,- / 1 oběd
Normální vegetariánská
53,- / 1 oběd
dietní strava
55,- / 1 oběd
zajištění oběda
dietní vegetariánská
55,- / 1 oběd
diabetická strava
57,- / 1 oběd
diabetická vegetariánská
57,- / 1 oběd
9.
jedinec
25,- / 1 dovoz
dovoz nebo donáška oběda manželský pár,
15,- / osoba
druh – družka, rodiče – děti
Poznámka: Cena je stanovena za jednu donášku oběda, včetně oběda zdvojeného v jedné gastro nádobě (pouze u
manželského páru, druh – družka, rodiče – děti) stejného druhu (stejné diety). Na osoby, kde je rozdílnost diet, se hledí
jako na samostatné osoby a každý z nich hradí donášku oběda sám (jedná se o osoby ve společné domácnosti, viz
předchozí věta). Každý uživatel pečovatelské služby má nárok pouze na jeden oběd denně.
4.
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B. Ostatní úhrady (podle § 77 zákona 108/2006 Sb. se na tyto úkony nevztahují výjimky dle § 75
odst.2 zákona)
10
11.
12

13.

zapůjčení jídlonosiče
(gastronádoby MÚSS Plzeň)
Jídelní lístek
Dohled u uživatele
(v případě souběhu dohledu u
uživatele a úkonů č. 1 – 9
budou úkony č. 1 – 9 účtovány
dle výše uvedených cen
Aktivizační činnost,
volnočasové a zájmové aktivity
(např. doprovod při procházce)

20,- / cena za 1 započatý týden
1,- / 1 ks

160,- / hodinu

40,- / čtvrthodina

160,-/hodinu

40,- / čtvrthodina

V Plzni dne 1.12.2018
Příloha č.1 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské služby MÚSS Plzeň

Městský ústav sociálních
služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90
301 00 Plzeň

T +420 378 037 601
E infomuss@plzen.eu
W http://muss.plzen.eu

Společnost je zapsána v OR
vedeném KS v Plzni
oddíl Pr, vložka 580
IČ
00075345
DIČ
CZ00075345

Bankovní spojení
KB, Plzeň-město
ČÚ 34133311/0100
IDDS wu9k56a

2/2

