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Ceník jednotlivých činností Pečovatelské služby – poskytovatel Lůžkové a sociální 

centrum pro seniory o.p.s. , platnost od 1.4.2019: 

Název činnosti 
Kč/hodinu, 

Kč/úkon 

I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu :  

a)pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/ hod 

b)pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/ hod 

c)pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 
130,- Kč/ hod 

d)pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč/ hod 

  

II. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 
 

a)pomoc při úkonech osobní hygieny  130,- Kč/ hod 

b)pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/ hod 

c)pomoc při použití WC 130,- Kč/ hod 

d)promazání těla  20,- Kč/úkon 

  

III. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

a)dovoz oběda – město Chrudim 17,- Kč/ úkon 

b)dovoz oběda  - mimo město Chrudim územní části obce 

(Markovice, Medlešice, Topol, Vestec, Vlčnov) 
29,- Kč/ úkon 

c)podání oběda v jídelně LSCS , Obce Ležáků čp.166 , Chrudim zdarma 

d)pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/ hod 

e)příprava (vaření) a podání jídla a pití 130,- Kč/ hod 

  

IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

a)běžný úklid a údržba domácnosti, 130,- Kč/ hod 

b)údržba domácích spotřebičů 130,- Kč/ hod 

c)velký úklid (sezónní úklid, po malování) 130,- Kč/ hod 

d)donáška vody 130,- Kč/ hod 



Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. – Ceník pečovatelské služby 

___________________________________________________________________________ 

 

2/2 

e)topení v kamnech, včetně donášky a přípravy paliva, údržba 

topného zařízení 
130,- Kč/ hod 

f)Nákupy 

běžný do 2 kg 

velký  

 

120,- Kč/ hod 

130,- Kč/ hod 

Praní a žehlení ložního prádla , příp. jeho drobné opravy 85,- Kč/ hod 

Praní a žehlení osobního prádla , příp. jeho drobné opravy      85,- Kč/ kg 

  

V. Zprostředkování kontaktu se  společenským prostředím  

doprovod k lékaři ,na poštu , úřady a další 130,-Kč/ hod 

doprovod na kulturní a společenské akce 130,- Kč/ hod 

  

Fakultativní činnosti  

a) administrativní činnosti a telefonické vyřizování záležitostí (např. 

objednání k lékaři, vyřizování poplatků u různých institucí, 

zprostředkování oprav obydlí  a další) 

50,- Kč/ úkon 

b) dovoz k lékaři a na různé instituce 130,- Kč/ hod 

c) účast na přednáškách a akcích pořádaných LSCS zdarma 

d) dohled nad požitím léků 10,- Kč/ úkon 

e) pomoc při měření TK, pulsu , tělesné teploty 10,- Kč/ úkon 

f) účast na akcích Centra aktivního stárnutí Sleva 10 % 

g) dohled nad dospělým občanem od 6 do 20 hod .  130,- Kč/ hod 

h) dohled nad dospělým občanem od 20 do 6 hod. 210,- Kč/ hod 

ch) půjčovné za jídlonosiče (2 ks) 2,- Kč/ den 

i) jídelníček na týden zdarma 

j) cena za stravu – 1 oběd 55,- Kč 

 

 

 


