Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Postup při vyřízení záležitosti na Městském úřadu
Kralupy nad Vltavou
Žádost o poskytnutí sociální služby
(pečovatelská služba, odlehčovací služba)
Právní úprava:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Vyřizuje: organizační složka města „Sociální služby města Kralupy nad Vltavou“
Jméno referenta: Miroslava Beritová – vedoucí organizační složky
Adresa:
Dům s pečovatelskou službou, V Luhu č. 1181, Kralupy nad Vltavou
Telefon, e-mail:
315 704 264,
miroslava.beritova@mestokralupy.cz
Úřední hodiny:
Pondělí až pátek od 7.30 do 14.30 hodin
Základní podmínky pro poskytnutí sociální služby:
Služba je převážně poskytována na území města Kralupy nad Vltavou v domácnosti klienta
Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.
Co je pečovatelská služba:
Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Je poskytována klientům v jejich domácnosti ve smluveném čase.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Co je odlehčovací služba:
Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.
Jedná se o terénní službu v domácnosti klienta.
Způsob podání žádosti
Telefonicky nebo osobně kontaktujte paní Miroslavu Beritovou, vedoucí organizační složky
„Sociální služby města Kralupy nad Vltavou“. Projedná s Vámi požadavek na zavedení
pečovatelské služby, provede sociální šetření u žadatele a následně je mezi městem Kralupy
nad Vltavou a žadatelem uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby.
První kontakt může učinit jak žadatel, tak jemu osoba blízká – člen rodiny, soused, apod.
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Formuláře, doklady, poplatky:
Formulář: je vyplněn s žadatelem při sociálním šetření
Doklady: občanský průkaz žadatele
Poplatky: žádost je bez poplatku
Klient hradí až poskytnutou sociální službu.
Lhůta k vyřízení:
žádost je řešena ihned, v co nejkratším čase
Kdy smlouvu nelze uzavřít:
 Poskytovatel neposkytuje žádanou sociální službu
 Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí žádané služby
 Klient je soběstačný bez zdravotního omezení

ÚHRADA úkonů pečovatelské služby –schváleno RM dne 11.9.2012
navrhované ceny dle vyhl. 505/2006 Sb. ve znění vyhl. 340/2007 Sb. kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách
Aktuální cena
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu :
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
90,-/hod
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
90,-/hod
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
90,-/hod
vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
90,-/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
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy :
1.zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám
dietního stravování
2. dovoz nebo donáška jídla
3. pomoc při přípravě jídla a pití
4. příprava a podání jídla a pití

90,- Kč/hod
90,-/hod
90,-/hod
59,- Kč/oběd

18,-Kč/úkon
90-/hod
90,-/hod

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti :
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1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. údržba domácích spotřebičů
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónní
úklid, úklid po
malování , nebo zprostředkování úklidové firmy zprostředkování zdarma
4. donáška vody lx balení dovoz 15,-Kč
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topných zařízení
6. běžné nákupy a pochůzky
7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení
domácnosti
8. praní a žehlení ložního prádla
9. praní a žehlení osobního prádla

90,-/hod
90,-/hod
120,- Kč/hod

15,-Kč/úkon
90,-/hod
85,- Kč/hod
100,- Kč/úkon
60,- Kč/kg
60,- Kč/kg

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím :
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a
90,-/hod
doprovázení zpět
2. doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, k lékaři, na 90,-/hod
orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a
doprovázení zpět
Fakultativní služby :

Vyhláška
nestanovuje

1. doprovod na vycházky a kulturní akce
120,- Kč/hod
2. zapůjčení jídlonosičů
15,- Kč/měsíc
3. pedikúra – jen pro nechodící klienty
120,- Kč/úkon
4. svoz prádla do prádelny v pečovatelské služby
30,- Kč/úkon
5. převoz klienta na provedení osobní hygieny, k lékaři
30,- Kč/úkon
6. asistenční návštěva v domácnosti klienta
90,- Kč/hod
7. péče o vlasy – zástřih, barvení – jen pro nechodící klienty
130,- Kč/úkon
8. telefonát v zájmu klienta ze služebního telefonu
20,-Kč/úkon
9. dohled nad užíváním léků
20,-Kč/den
10. doprava mimo Kralupy nad Vltavou
8,-Kč/km
body a) až e) jsou stanoveny zákonem, fakultativní služby nabízí naše pečovatelská služba
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