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Nabízímepomoc seniorům a dospě lÝm,
kteří vzhledem ke svému
věku, chronickému onemocněňí ňeOo zdravotnímu
postižení
potřebují pomoc druhé osoby

Fomůžem.xeVáxm př§:
. osobní hygieně a oblékání
. přípravě a podání jídla , dovozu obědů

. úklidu domácnosti
. zajištěnínákupů
, obstarání pochůzek (např. na poštu, do lékárny
, doProvodu k lékaři, na úřad, prochá zkách, atd. ,

aj.)

v případě využitízákladních Úkonů nabízímetyto
doplňkové služby:
. přepravu služebnímautomobilem
. dohled
. v€lký úklid
. zástřih vlasů

,

zapůjčeníkompenzačních pomůcek (např. polohovací
-'
antidekubitní matrace, voúk, toaletni žiále,iň"ontr.", lůžko,

"i.r.
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Přímo v domácnosti uŽivatelŮ služby a to v obcích: Blatec,
Dub nad
-|
Moravou, Cha rváty, Kožušany - Tážaty,-věrovu;r.

-

Kontaktu§&e nás
JANKA zBoŽÍN!oVÁ, koordinátorka služby
tel.: 72L 2í'5 O2t
e-mail:

Kancelář: RakodavY 325, Věrovany(v přízemí
obecního úřadu , společný
vchod s knihovnou) - je nutná přeocirolr
t"l.ronická domluva
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PŘÍlOHn Č.t Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby

ceruíx pečovnrelsxÉsluŽey cHARlTy
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H, romoc přl zvládání běžných úkonůpéčeo vlastní oso
bu:

Poro.

poOpó

"
rc.lmoc prt ooteKani a svlékání vč. speciálních pomůcek

řomoc prl zakladni peči o vlasy a nehty
u, rosxytnutl stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
Příprava a podáníjídla a pití
Dovoz n"no Oó

--

y, romoc prl zaJt§téni chodu domácnosti:

Pomoc pri raliStffimácnosti
Běžnénákupy a poc]růzky
Běžný úklid a úÉbadomá;nosti
Udržba domácích spotřebičů

120,- Kč/hod.

100,- Kč/hod,

120,- Kč/hod,

-

upelll v Kamnecn Vc. donašky topiva
V"tXý narup, ná
Pr"ni Z"hl"ni

*Doprovázení k lékaři,

čenským prostředím
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120,- Kč/hod

100,- Kč/hod.

120,- Kč/hod

100,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.

Neprovádí se
Neprovádí se

100,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.

Neprovádí se

100,- Kč/hod.

120,- Kč/hod.

100,- Kč/hod,

120,- Kč/hod.

100,- Kč/úkon Neprovádí se
50,- Kč/1 kg
Neprovádí se

"
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120,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.
100,- Kč/hod.

100,- Kč/hod.
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120,- Kč/hod,

20,- Kčlúkon Neprovádí se
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osobní hyg ienu:
120,- Kč/hod.
n 00- Kďh"ď

Pomoc při použitíWC
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l too,- Kčlhod.

řomoc pn prostorove orientaci, samost. pohybu ve vnitř. prostoru
100,- Kč/hod,
Pomoc pri pr",
100,- Kč/hod,
tr, romoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
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50,- Kč/1 kg

Neprovádí se

100,- Kč/hod.

120,- Kč/hod,

Ť 100,- Kč/hod.
l

l

120,- Kč/hod.

N

Jde o Čas, ktery je nezbytný

PEcoVATELsKýcH Úro

k zajištění přesunu pracovníka
k uživateli tak,
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i;, óiita

aby mohl provést
poote vzdálenosti mezi střediskem
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dle platného ceníku a čas, kteryi
stráví pracovník na cestě, příp.

Příklad výpočtu
uživatele v pracovníden:
":ny:rpřŤr"uy
cesťa k uŽivateti
truá 10 miň 61 17, Kč)', ,iro,iiá
resta klékai truá také 10 min.
17,- Kč) ajsou to 2km
61 tě,- xe )cát*oiá-iiruau teay nůÁ'áó,- xe, Pokud (tj,
by
Pracovník doma uŽivateti pomáhal's onte*aÁim"'J
nacnyšéníms
cestu např. 10
min, celková úhrada s" rrýšr1"
o 17,- Kč.
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Základní úkony pečovatelskésluŽby
uvedené v §
službách, jsou poskytovány O".práiňé,

40

zákona

č. 108t2OO6

Sb,, o sociálních

a)

účastníkůmodboje,
b) osobám ÚČastným rehabilitace podle
zákona
119!1990 Sb., o soudní rehabilitaci,
ve znění zákona Č, 47tlggl
s1, ;"strián"oňraunený 4ikon vazby nebo trestu
odnětí
svobody činilcelkem alespoň rZ
mOsicu,
c) osobám, kt9r9 ovt.v
11řazenY v táboře nucených. pracínebo v pracovním úfuaru, anebo
v centralizaČnímkláŠteře
režimem ouáóoňyi, táboďrm iiucenycr, prací,
pokud
celková doba PobYtu v těchto zařízeníchčinilá
átespoň rz mesřďa rozhodnutí o něm
bylo zrušeno podle zákona č. 87t1991
Sb.,
o'3,:tifYť,.T^n elŮm (manželkám) po osobách
uvedených

ý

s

vpísmenech

a)

ažc)

Nárok na bezplatné služby je potřeba
doložit příslušnýmdokumente m,
zafakultativní služby je
požadována úhrada ote ptátnei^ro
."nitu pečovatelsre stuzoy charity olomouc.
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Razítko a podpis poskytovatele
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