
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci  Praha 15, příspěvková organizace, tel.: 271 960 984, Parmská 390, 109 00  Praha 10 

IČO: 68405162 Pečovatelská služba, Parmská 390, 109 00, Praha 10, tel.: 271 962 087, www.csop-praha15.cz

Poskytované úkony: Výše úhrady: ANO - NE

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

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál. pomůcek 130,- Kč/hod

pomoc při pohybu a prostorové orientaci 130,- Kč/hod

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

pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč/hod

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

pomoc při použití WC 130,- Kč/hod

snídaně 28,- Kč

oběd S 3 - RACIONÁLNÍ 68,- Kč

oběd S 4 - SE SNÍŽENÝM OBSAHEM TUKU 69,- Kč

oběd S 9 - SE SNÍŽENÝM OBSAHEM CUKRU 70,- Kč

večeře 47,- Kč

donáška jídla v DPS  8,- Kč

dovoz oběda 1. pásmo - H. Měcholupy, Petrovice 18,- Kč

dovoz oběda 2. pásmo - Hostivař 20,- Kč

dovoz oběda 3. pásmo - D. Měcholupy, Štěrboholy, Košík,  Dubeč 23,- Kč

dovoz oběda dvojici 15,- Kč

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

příprava a podání jídla a pití (včetně mytí a úklidu nádobí) 130,- Kč/hod

běžný úklid a údržba domácnosti 130,- Kč/hod

údržba domácích spotřebičů (nejedná se o opravy) 130,- Kč/hod

pomoc při zajištění velkého úklidu (zajištění úklidové firmy) 130,- Kč/hod

běžné nákupy (do 5 kg) a pochůzky 130,- Kč/hod

velký nákup - každý nad 5kg 115,- Kč/úkon

praní a žehlení osobního a ložního prádla 70,- Kč/kg

Jméno a příjmení ….…………………………..……………………………...………………………….

Bydliště ………………………………………………….……………………….………………...………

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle vyhl.č.505/2006 Sb.§ 6 písm.a)

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu dle vyhl.č.505/2006 Sb. 

§ 6 písm. b)

Pomoc při zajištění chodu domácnosti dle vyhl. č. 505/2006 Sb. § 6 písm. d)

Sazebník úkonů Pečovatelské služby CSOP  Praha 15  platný od 1.1.2018
schválen Radou MČ Praha 15 dne  6.12.2017  pod č. R -1798

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy dle vyhl. č. 505/2006 Sb. § 6 písm. c)                



Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci  Praha 15, příspěvková organizace, tel.: 271 960 984, Parmská 390, 109 00  Praha 10 

IČO: 68405162 Pečovatelská služba, Parmská 390, 109 00, Praha 10, tel.: 271 962 087, www.csop-praha15.cz

Poskytované úkony: Výše úhrady    ANO - NE

doprovázení dospělých (k lékaři, na úřady, na nákup apod. a zpět) 130,- Kč/hod

Fakultativní činnosti Výše úhrady    ANO - NE

věšení prádla a sundávání (15 minut) 25,- Kč/úkon

převlékání lůžkovin (1 lůžko) 25,- Kč/úkon

pomoc v péči o domácí zvíře vč. venčení psa 150,- Kč/hod

dohled nad uživatelem 130,- Kč/hod

fotokopie jídelního lístku na 1 měsíc 5,- Kč/1 ks

pronájem kompletního jídlonosiče včetně termoobalu (1 ks) 15,- Kč/měsíc

použití vysavače PS (jen v DPS Janovská) 25,- Kč/úkon

použití SOH (bez pečovatelky) 60,- Kč/úkon

samostatné vynesení odpadků (běžný koš cca 7l) 5,- Kč/úkon

opakovaný dovoz oběda 30,- Kč/úkon

čištění brýlí ultrazvukem (pouze v DPS) 10,- Kč/úkon

vedení účtu ( na úhradu pečovatelských služeb, nákupy atd. ) 50,- Kč/měsíc

dovoz prádla 25,- Kč/úkon

dovoz uživatele k lékaři, na úřad, SOH  atd. 25,- Kč/1 km 

zapůjčení signalizačního náramku 20,- Kč/ 1 měsíc

výměna baterie v signalizačním náramku 25,- Kč a 1 ks

Odběr obědů:                                                           ANO - NE Druh stravy:

pondělí - neděle S 3 - RACIONÁLNÍ

pondělí - pátek S 4 - SE SNÍŽENÝM OBSAHEM TUKU

jiné (svátky) S 9 - SE SNÍŽENÝM OBSAHEM CUKRU

V Praze dne:

Podpis žadatele …………..…………………..…..

Zpracoval ………………………….………………

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí 130 Kč za hodinu, podle 

skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto 

úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se 

poměrně krátí.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle vyhl.č.505/2006 Sb. § 6 písm. e)


