
    
 

Žádost 

 
                      O poskytování pečovatelské služby 

 O umístění do domu s pečovatelskou službou  *) 

 

 

 
Jméno  

a příjmení žadatele: 

 

Datum 

narození: 

 Místo 

narození: 

 

Adresa trvalého 

bydliště: 

 

Telefon:  

 

*) nehodící se škrtněte  

 

 

 

 

 

...................................................                                           ........................................................ 

datum          podpis žadatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní a fakultativní činnosti a výše úhrad 
Domov pro seniory Pohoda 

Budějovická 159 

Netolice 384 11 

ZÁKLADNÍ SLUŽBY NÁHRADA 

v Kč 

I. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 80,- za hodinu 

Pomoc při oblékání, svlékání 80,- za hodinu 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 80,- za hodinu 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 80,- za hodinu 

II. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 80,- za hodinu 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí, fénování vlasů, stříhání nehtů) 80,- za hodinu 

Pomoc při použití WC 80,- za hodinu 

III. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY 

Zajištění oběda odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 1,- za oběd 

(úkon) 

Dovoz oběda včetně jeho zajištění 15,- za úkon 

Donáška oběda obyvatelům Domu s pečovatelskou službou, 

včetně jeho zajištění 

10,- za úkon 

Dovoz obědů do společné domácnosti (max. 3 obědy), včetně jejich zajištění 10,- za oběd 

Pomoc při přípravě jídla a pití 80,- za hodinu 

Servírování jídla a pití 80,- za hodinu 

IV. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI 

Běžný úklid a údržba domácnosti (utření prachu, vytření podlahy, vysávání, mytí WC, 

koupelny, vynesení odpadků, převlečení ložního prádla, mytí nádobí) 

80,- za hodinu 

Údržba domácích spotřebičů (lednice, sporáku, mikrovlnné trouby) 80,- za hodinu 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po 

malování, mytí oken 

120,- za hodinu 

Donáška vody 

 

80,- za hodinu 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 100,- za hodinu 



Praní a žehlení osobního a ložního prádla, včetně drobných úprav 60,- za kilogram 

Běžný nákup 80,- za hodinu 

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 70,- za úkon 

Pochůzka, např. zajištění léků, pošta, knihovna 80,- za hodinu 

V. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 

Doprovázení uživatele k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 

služby a doprovázení zpět 

100,- za hodinu 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY NÁHRADA 

v Kč 

Doprava uživatele vozidlem poskytovatele (Fabia) – v okruhu Netolice, Petrův Dvůr, 

Babice, Olšovice, Chvalovice, Mahouš, Němčice, Lužice, Malovice 

10,- za 1 km 

Doprovod uživatele, např. na vycházky, nákupy 100,- za hodinu 

Dohled nad uživatelem 80,- za hodinu 

Dohled nad požitím léků 80,- za hodinu 

Telefonování na žádost uživatele, např. objednávání k lékaři (v rámci ČR) 5,- za úkon 

Předčítání 100,- za hodinu 

Komunikace, rozhovor s uživatelem 0,- 

Úklid společných prostor domu, chodníku, sněhu 120,- za hodinu 

Drobné práce na zahradě, úprava hrobu 100,- za hodinu 

Přeprava drobných věcí do 15 kilogramů 100,- za hodinu 

Péče o domácí zvíře (nakrmení, krátké vyvenčení) 100,- za hodinu 

Cena oběda – stravného viz. Smlouva o stravování  

„Základní a fakultativní činnosti a výše úhrad“ jsou vydány na základě Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

 

 

 


