
 

Městská část Praha 20 

Úřad městské části 

Odbor sociálních věcí a školství, Pečovatelská služba 
Jívanská 647, 193 00 Praha – Horní Počernice, tel.: 271 071 640, fax: 281 922 425 

 

 

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

 

Příjmení a jméno žadatele:  ……………………………………………. 

Datum narození: …………………………………………………………….. 

Místo trvalého pobytu:  ………………………………………………….. 

Telefon : .............................. 

*Adresa pro doručování (vyplnit v případě odlišnosti od trv.)  : 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 

Žádám o poskytování pečovatelské služby od :  …………………..  

v rozsahu úkonů: …………………………………………………………………. 

(viz příloha – Ceník úkonů) 

 
 
Jména a adresy kontaktních osob: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsou  pravdivé a úplné.  Souhlasím s poskytnutím 
svých osobních dat pro účely uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní data budou používána pouze Městskou 
částí Praha 20 po dobu poskytování pečovatelské služby. 

 

 

 
 
 
 
V  Praze dne : ……………………………    Podpis žadatele : …………………………………………..

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 

 Pečovatelská služba MČ Praha 20 
Sazebník služeb - platný od 1. 7. 2016 

    
   

CENY 

   
  

Základní sociální poradenství zdarma 

    A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 80,- Kč / hod. 

  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 80,- Kč / hod. 

  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 80,- Kč / hod. 

  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 80,- Kč / hod. 

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny 80,- Kč / hod. 

  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 80,- Kč / hod. 

  3. pomoc při použití WC 80,- Kč / hod. 

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

  1. 

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování cena dle dodavatele 

  2. dovoz nebo donáška jídla 20,- Kč / úkon 

  3. pomoc při přípravě jídla a pití 80,- Kč / hod. 

  4. příprava a podání jídla a pití 80,- Kč / hod. 

D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

  1. běžný úklid a údržba domácnosti 80,- Kč / hod. 

  2. 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, 

úklidu po malování 80,- Kč / hod. 

  3. donáška vody 80,- Kč / hod. 

  4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 80,- Kč / hod. 

  5. běžné nákupy a pochůzky (do 5 kg) 80,- Kč / hod. 

  6. 

velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti (nad 5kg)  80,- Kč / úkon 

  7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy           50,- Kč / kg 

  8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy           50,- Kč / kg 

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním 

  1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 80,- Kč / hod. 

  
2. 

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 

orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 
80,- Kč / hod. 

   

  

Fakultativní činnosti pečovatelské služby 

        

  

1. přeprava osoby  dle dohody vozem provozovaným Poskytovatelem 
6,- Kč / km 

+ 20,- Kč nástupní 

taxa 

  2. dohled, návštěva, kontrola 80,- Kč / hod. 

  3. doprovod dospělých osob na procházky, do obchodů a podobně   80,- Kč / hod. 

     Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se    

 poměrně krátí. Krácení se neprovádí po minutách, ale za každou započatou čtvrthodinu. 

 Schváleno usnesením RMČ Praha 20 č. RMC/60/10/0215/16 ze dne 21. 6. 2016. 

 


