
Garantovaná nabídka - Pečovatelská služba 

Platnost od 01. 11. 2020

Základní služby 

Základní sociální poradenství

Základní sociální 
poradenství

Garance 15 minut

(dostupnost v pracovních 
dnech 6:30 - 14:30)

Informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace, 
informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb 
podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, o základních 
právech a povinnostech občana, o možnostech zapojení 
rodiny do řešení nepříznivé sociální situace 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (úkon účtován po minutách)

Pomoc a podpora při 
podávání jídla a pití

Garance 30 minut

(dostupnost PO - PÁ: 6:30
-20:00, PO - ČT: 22:00 - 6:00, 
SO, NE, SV: 6:30 - 15:00)

Dle potřeb klienta poskytujeme pomoc nebo podporu při 
podávání jídla a pití.

Pomoc při oblékání
a svlékání včetně 
speciálních pomůcek

Garance 15 minut

(dostupnost PO - PÁ: 6:30
-20:00, PO - ČT: 22:00 - 6:00, 
SO, NE, SV: 6:30 - 15:00)

Dle potřeb klienta poskytujeme pomoc či dopomoc při 
přípravě oděvů a oblečení či svlečení klienta, v případě 
použití speciálních pomůcek je třeba proškolení klientem či 
osobou blízkou
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Pomoc při prostorové 
orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním 
prostoru

Garance 15 minut

(dostupnost PO - PÁ: 6:30
-20:00, PO - ČT: 22:00 - 6:00, 
SO, NE, SV: 6:30 - 15:00)

Úkon je poskytován jako pomoc nebo dopomoc při pohybu 
klienta po jeho domácnosti, bezpečné orientaci v prostoru 
domácnosti.

Pomoc při přesunu na 
lůžko nebo vozík

Garance 15 minut

(dostupnost PO - PÁ: 6:30
- 20:00, PO - ČT: 22:00 - 6:00, 
SO, NE, SV: 6:30 - 15:00)

Pomoc či dopomoc při bezpečném přesunu klienta 
z lůžka/vozíku nebo na lůžko/vozík.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
(úkon účtován po minutách)

Pomoc při úkonech 
osobní hygieny

Pomoc při základní péči 
o vlasy a nehty

Pomoc při použití WC

Garance 30 minut

(dostupnost PO-PÁ: 6:30
-20:00, PO - ČT: 22:00 - 6:00, 
SO, NE, SV: 6:30 - 15:00

celková koupel v HS –ÚT, ST 
8:00 - 12:00

• osobní hygiena na lůžku či u umyvadla

• celková koupel v domácnosti

• celková koupel Hygienickém středisku (HS)

• výměna inkontinenčních pomůcek

• prevence opruzenin a proleženin

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty

• ustlání postele

• převlečení ložního prádla

• pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Dovoz oběda, případně 
donáška oběda

Garance 10 minut

Dovoz oběda je zajištěn dodavatelsky z kuchyně ZŠ J. K. Tyla, 

donáška od komerčních dodavatelů dle preference klienta
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(dostupnost každý den 
10:30-13:30)

Předání stravy probíhá dle předem sestavené trasy jízd tak, 
aby byla zajištěna efektivní dodávka oběda.

Pomoc při přípravě jídla 
a pití

Příprava a podání jídla
a pití

Garance 30 minut 

(dostupnost PO-PÁ: 6:30 
- 20:00, PO - ČT: 22:00 - 6:00,
SO, NE, SV: 6:30 -15:00)

Příprava probíhá v domácnosti klienta, jedná se o společnou 
přípravu a dopomoc nebo plnou přípravu jídla a pití a 
následnou pomoc či dopomoc při jeho podání. 

Podání jídla a pití může být poskytnuto i mimo domácnost 
klienta dle jeho potřeb.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti - tento úkon se poskytuje vždy v domácnosti
klienta (úkon účtován po minutách)

Běžný úklid a údržba 
domácnosti

Pomoc při zajištění 
velkého úklidu 
domácnosti, například 
sezónního úklidu, úklidu
po malování

Garance 30 – 60 minut

(dostupnost v pracovních 
dnech 6:30 -14:30)

• běžný úklid a údržba domácnosti

• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

Donáška vody

Topení v kamnech 
včetně donášky a 
přípravy topiva, údržba 
topných zařízení

Garance 30 minut
(dostupnost v pracovních 
dnech 6:30 - 20:00) 

• donáška vody

• topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva

• údržba topných zařízení

Běžné nákupy
a pochůzky

Velký nákup, například 

• běžný nákup

• velký nákup
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týdenní nákup, nákup 
ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti

Garance 30 - 60 minut

(dle rozsahu)

(dostupnost v pracovních 
dnech 6:30 - 14:30)

• pochůzky

Úkon „pochůzky“ je účtován v délce 5 minut ke každému 
úkonu, který je spojen s cestou za klientem do domácího 
prostředí.

Praní a žehlení ložního 
prádla, popřípadě jeho 
drobné opravy

(u poskytovatele)

Praní a žehlení osobního
prádla, popřípadě jeho 
drobné opravy

(u poskytovatele)

Garance 30 minut-
drobné opravy prádla

(dostupnost v pracovních 
dnech 6:30 - 14:30)

• praní a žehlení prádla

• žehlení prádla (bez praní)

• drobné opravy prádla

(Klient si prádlo připraví do tašky, přiloží seznam prádla
a jméno klienta. Pracovnice převezme od klienta tašku 
s prádlem, zkontroluje seznam za přítomnosti klienta, 
případně pomůže klientovi seznam zpracovat.)

Praní prádla u poskytovatele - cena stanovena za kilogram 
suchého prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (úkon účtován po minutách)

Doprovázení dospělých 
do školy, školského 
zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na orgány 
veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné 
služby a doprovázení 
zpět

Garance 30 minut 

(dostupnost v pracovních 
dnech 6:30 - 14:30)

• doprovod klienta k lékaři, na úřady, do zaměstnání, do
institucí poskytujících veřejné služby

• doprovod do Hygienického střediska

• doprovod za soukromými zájmy 

Úhrada za spotřebovaný čas se počítá v minutových intervalech.
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Terénní služba se poskytuje denně, a to: PO-PÁ: 6:30 - 20:00, PO - ČT: 22:00 - 6:00, SO, NE,
SV: 6:30 - 15:00 (některé úkony se poskytují pouze v době od 6:30 do 14:30 nebo od 6:30 do
20:00 a v pracovní dny).

Maximální kapacita je: Pondělí – Pátek: 6:30 – 15:00 / 12 klientů v jeden okamžik, Pondělí 
- Pátek: 15:00-20:00 / 1 klient v jeden okamžik, Pondělí - Čtvrtek: 22:00 - 6:00 ráno / 1 klient 
v jeden okamžik, Soboty, Neděle, Svátky: 6:30 – 15:00 / 2 klienti v jeden okamžik

Ambulantní služba (Hygienické středisko)  se poskytuje v úterý a ve středu od 8:00 do
12:00.

Maximální kapacita je: ÚT, ST: 8:00 – 12:00 / 1 klient v daný okamžik

Fakultativní služby

Rozsah činností, které nejsou v rámci poskytovaný základních činností stanovených 
zákonem

Doprava vozidlem 
poskytovatele

Tento úkon se poskytuje pro přepravu klientů vozidlem 
poskytovatele.

Pokud má klient o poskytování tohoto úkonu zájem, je nutné 
vždy domluvit minimálně týden před požadovaným termínem
tak, aby byla garance volné kapacity pracovníka a vozidla. 

Účtována cena za ujetý km. 

Zapůjčení pomůcek

Chodítko, pokojové WC

Kompenzační pomůcky se poskytují na základě smlouvy
o zapůjčení kompenzační pomůcky. Pomůcku lze zapůjčit 
pouze v případě, že ji má poskytovatel v dané době k 
dispozici. Kompenzační pomůcka je zapůjčena na dobu 
nezbytně nutnou, poplatek je účtován měsíčně.

Zapůjčení pomůcek

Polohovací elektrická 
postel

Kompenzační pomůcky se poskytují na základě smlouvy
o zapůjčení kompenzační pomůcky. Pomůcku lze zapůjčit 
pouze v případě, že ji má poskytovatel v dané době k 
dispozici. Kompenzační pomůcka je zapůjčena na dobu 
nezbytně nutnou, poplatek je účtován měsíčně.

Zapůjčení pomůcek 

Invalidní vozík

Kompenzační pomůcky se poskytují na základě smlouvy
o zapůjčení kompenzační pomůcky. Pomůcku lze zapůjčit 
pouze v případě, že ji má poskytovatel v dané době k 
dispozici. Kompenzační pomůcka je zapůjčena na dobu 
nezbytně nutnou, poplatek je účtován měsíčně.
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Zapůjčení pomůcek

Elektrický invalidní vozík

Kompenzační pomůcky se poskytují na základě smlouvy
o zapůjčení kompenzační pomůcky. Pomůcku lze zapůjčit 
pouze v případě, že ji má poskytovatel v dané době k 
dispozici. Kompenzační pomůcka je zapůjčena na dobu 
nezbytně nutnou, poplatek je účtován měsíčně.

Kompenzační pomůcky, resp. přenosné elektrické spotřebiče jsou revidovány 
v pravidelných termínech podle požadavku ČSN 33 1600 ed.2 a protokoly o revizích 
jsou uloženy u poskytovatele Městské středisko sociálních služeb Písek.

Výše úhrad za fakultativní služby a rozsah služeb operativně stanovuje organizace dle 
nákladů, vynaložených na příslušnou službu. Cena jednotlivých úkonů je prokalkulována. 
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