Pravidla a podmínky poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby - obec Návsí
Pečovatelská služba je poskytována podle ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Pečovatelská služba je zajišťována pečovatelkami Domu s pečovatelskou službou Návsí.
Služba poskytuje ve vymezeném čase tj. v pracovních dnech v době od 7.00 do 17.00 hodin
v domácnostech osob v obci Návsí a v domě s pečovatelskou službou v Návsí následující
úkony.
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu :
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu :
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
3. Pomoc při zajištění stravy:
- dovoz nebo donáška jídla
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
- běžný úklid a údržba domácnosti
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu
po malování
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti
- praní a žehlení ložního prádla , popřípadě jeho drobné opravy
- praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět – pouze obyvatelé DPS Návsí

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu. Výše úhrady za pečovatelskou službu je
následující :
100,-Kč za hodinu (podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů,
pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění,netrvá celou hodinu, výše
úhrady se poměrně krátí)
za úkony :
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
- běžný úklid a údržba domácnosti
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. sezónní úklid, úklid po malování
- běžné nákupy a pochůzky
20,-Kč za úkon
- dovoz a donáška jídla
100,-Kč za úkon
-velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
60,-Kč za kilogram prádla
- praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
- praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady :
a) rodinám, kterým 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
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru
Zájemci o dovoz obědů si na vlastní náklady pořídí 2 ks termojídlonosičů (čtyřmiskové).
Prázdný a čistý jídlonosič předávají pečovatelce při dovozu obědu nebo tento zanechají na
dostupném místě.
V domě s pečovatelskou službou si zájemci domluví poskytnutí úkonů pečovatelské služby
osobně s pečovatelkou , denně ( v pracovních dnech) v době od 7,30 do 9,00 hodin.
Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné žádosti, doložené vyjádřením
obvodního lékaře o zdravotním stavu žadatele a smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby.
Žádosti o pečovatelskou službu jsou přijímány a smlouvy se zájemci o poskytnutí
pečovatelské služby uzavírány na úseku sociálních věcí Obecního úřadu v Návsí.

