Základní informace pro zájemce
Kontakt:
Pečovatelská služba
Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov
Vedoucí koordinátor pečovatelské služby:
Mgr. Vendula Starostová
Tel: 286 019 667
starostova@ssspraha9.cz
Dům s pečovatelskou službou,
Novovysočanská 862/4, Praha 9 - Vysočany
Koordinátorka pečovatelské služby:
Mgr. Soňa Polášková
Tel: 266 007 570
polaskova@ssspraha9.cz
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I. Než se rozhodnete…
Vážený pane, vážená paní,
pozorně
si
přečtěte
následující
informace. Měli by Vám posloužit
k tomu, abyste se rozhodl(a), zda jsou
námi poskytované služby přesně to, co
byste chtěl(a) a potřeboval(a). Pokud
dojdete k rozhodnutí, že by Vám tato
služba nevyhovovala, můžeme se
společně pokusit najít nějaké jiné řešení
Vaší životní situace.

1. Něco o nás…
Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná
osobám ve vymezeném čase v jejich domácnostech.
Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavření
smlouvy o poskytování sociální služby, v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006
Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách v platném znění.
Úkolem pečovatelské služby je umožnit prostřednictvím zajištění
denní péče potřebným občanům klidný život ve vlastní
domácnosti a vyloučit, nebo alespoň oddálit potřebu jejich
umístění v pobytovém zařízení.

1.1.Okruh osob, kterým je služba poskytována:
Pečovatelská služba (dále jen PS) je určena občanům, kteří
mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo osobám se zdravotním
postižením a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby:
 Senioři
 Osoby se zdravotním postižením
 Rodiny s dětmi
Základní podmínky pro možnost využívání služby:




Potřeba pravidelné pomoci a podpory jiné osoby při péči o
sebe nebo o svou domácnost
Pobyt na Městské části Praha 9

Okruh osob, kterým není možné službu poskytovat:
PS nemůže být poskytnuta osobám, jejichž zdravotní stav
(infekční choroby), chování (z důvodu duševní poruchy) nebo
podmínky v domácnosti mohou ohrozit zdraví a bezpečnost
pracovníka poskytovatele.

1.2.Poslání a zásady poskytované služby:
Posláním pečovatelské služby je poskytnout služby klientům se
sníženou soběstačností a umožnit jim tímto setrvat v domácím
prostředí. Dopomocí a podporou pomáháme klientům žít
plnohodnotný život. Poskytujeme služby s ohledem na soukromí
klienta, lidskou důstojnost a v souladu s lidskými právy. Klient je
rovnocenným partnerem poskytovatele služby.
Zásady poskytování pečovatelské služby
 Rovnost mezi příjemcem a poskytovatelem služby
 Zachování diskrétnosti, soukromí a lidské důstojnosti
klienta
 Respektování potřeb a svobodné vůle klientů
 Bezpečnost a odbornost při poskytování služeb
 S pomocí odborného personálu vytvořit podmínky pro život
v přirozeném prostředí
 Službu poskytujeme s ohledem na individuální potřeby
klientů v návaznosti na individuální plán
 Podporovat samostatnost, běžný způsob života a sociální
začleňování klienta
 Rovný přístup ke službám – služby jsou poskytovány
osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání,
národnost

1.3.Cíle poskytované služby:
 Umožnit, co nejdelší (a kvalitní) setrvání klienta v domácím
prostředí
 Podporovat samostatnost a soběstačnost klienta v jeho
domácím prostředí a udržovat dovednosti klienta pro
sebeobsluhu
 Pomáhat při uplatňování osobních práv a zájmů
 Poskytovat služby způsobem, které zajistí potřeby klienta
 Udržovat a podporovat sociální kontakty a vazby klienta

2. Poskytované služby
Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavření
smlouvy o poskytování služby, a to za úhradu stanovenou
ceníkem.
Pečovatelská služba poskytuje tyto služby:







pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím např.
doprovod k lékaři, na úřad, na poštu apod.

Konkrétní úkony jsou uvedeny v Ceníku.
Bezplatně je poskytováno sociální poradenství.
Služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 19:00, o
víkendech a svátcích je zajišťována služba od 7:00 do 15:30.

3. Úhrada pečovatelských služeb
Pečovatelská služba se hradí dle stanoveného ceníku.
Úhrada se platí vždy následující měsíc (tj. úkony poskytnuté
v lednu se platí v únoru atd.)
Úhradu lze zaplatit převodem z účtu na účet, složenkou nebo
v hotovosti pověřenému pracovníkovi.
Bezplatně je pečovatelská služba poskytována (s výjimkou
nákladů na poskytnutou stravu – cena oběda) osobám
uvedeným v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách:
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a
to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje,
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.
119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991
Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné
činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č.
47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly
účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb.,
o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo
trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v
pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo
zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře
nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora
byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění
zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v
centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených
prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12
měsíců.

Pozn.
Účastníkem odboje se rozumí osoba podle zákona č. 255/1946
Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o
některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve
znění pozdějšího předpisu.

Už jste se rozhodl(a)?
O zavedení pečovatelské služby můžete požádat na uvedených
kontaktech osobně, telefonicky, prostřednictvím svých
příbuzných, za pomoci pracovníků nemocnice nebo přes vašeho
lékaře.
Koordinátor s Vámi dohodne potřebné informace, včetně Vámi
požadovaných služeb a vysvětlí Vám vše důležité

Se svými případnými dotazy se obracejte na
koordinátorky pečovatelské služby.

Pečovatelská služba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách
na základě uzavření smlouvy mezi klientem a poskytovatelem. Výpočet ceny u úkonů s
hodinovou sazbou se provádí na základě skutečně poskytnuté péče – cena se vypočítává za
minuty (hodinová sazba: 60 x skutečně pečované minuty).

Ceník úhrad za pečovatelskou službu:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při pros. orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120,- Kč/hod
120,- Kč/hod
120,- Kč/hod
120,- Kč/hod

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC

120,- Kč/hod
120,- Kč/hod
120,- Kč/hod

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy
2. dovoz nebo donáška jídla
v jídelnách (DPS a Hejnická)
3. pomoc při přípravě jídla a pití
4. Oběd D3, D9, D2, D4

120,- Kč/hod
30,- Kč/úkon
15,- Kč/úkon
120,- Kč/hod
53,- Kč

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
3. běžné nákupy a pochůzky
4. velký nákup
5. praní a žehlení ložního prádla

120,- Kč/hod
120,- Kč/hod
120,- Kč/hod
115, Kč/hod
60,- Kč/kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých a dětí

120,- Kč/hod

Fakultativní služby:
Zapůjčení kompenzačních pomůcek
Cena/den
Mechanické polohovací lůžko s matrací a 40,hrazdou
mechanický pojízdný zvedák + závěs ke 10,zvedáku

záloha
3000,0,-

výškově nastavitelná hygienická židle
mechanický invalidní vozík
pojízdné klozetové křeslo do sprchového
koutu
klozetové křeslo
nástavec na WC
stolička do sprchového koutu
madlo přísavné
pár francouzských berlí
vycházková hůl
podpažní berle – pár
čtyřkolové chodítko
tříkolové chodítko
dvoukolové chodítko
čtyřkolové chodítko s vysokou oporou
čtyřbodové chodítko
servírovací stolek
Nástavec na WC + duralový rám
Antidekubitní
pulsní
matrace
s kompresorem
podložní mísa
močová láhev
sedačka na vanu

10,20,20,-

0,0,0,-

10,5,5,5,5,5,5,15,10,10,10,10,5,10,30,-

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-

5,5,10,-

0,0,0,-

Doprava drobných předmětů (hole, podložní mísa, stolička) – zdarma.
Doprava středních předmětů (chodítko, servírovací stolek, klozetové křeslo) – 100,- Kč
jednorázově.
Doprava postele – smluvně s přepravní firmou, zajistíme.

