Příloha č.3 smlouvy č.

SAZEBNÍK CEN
služby OSOBNÍ ASISTENCE
v PRACOVNÍCH DNECH
dle počtu skutečně čerpaných hodin v měsíci

ÚKON

do 40 hod.
/měsíc

40 - 80 hod.
/měsíc

nad 80 hod.
/měsíc

klienti nad 18
let
21 Kč/10 min.

klienti nad 18
let
20 Kč /10 min.

klienti nad 18
let
19 Kč /10 min.

klienti do 18
let
18 Kč /10 min.

klienti do 18
let
16 Kč/10 min.

klienti do 18
let
14 Kč/10 min.

v SOBOTU,
NEDĚLI

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním a vnějším prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při použití WC
pomoc při zajištění stravy
pomoc při přípravě jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
2. nákupy a běžné pochůzky
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a
sociálních schopností a dovedností
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
ostatní nezbytné k zajištění úkonů

10 Kč/10 min.

fakultativní činnosti
1. F.1 – dohled nad užíváním připravených léků
2. F.1 – dovoz nákupu, obědu, ad., převoz klienta

23 Kč/10 min.
sazba za km – 6,9 Kč /km

Platnost ceníku: od 1. 3. 2019
Schválil: 20. 2. 2019 Mgr. Ingrid Jílková

Datum a podpis klienta:

ICOS Český Krumlov, o.p.s.
IČ: 70815089

5. Května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel/fax: 380 712 202, e-mail: icos@krumlov.cz, www.icos.krumlov.cz
Kancelář služby OSOBNÍ ASISTENCE:
Urbinská 187, 381 01 Český Krumlov
Vedoucí služby: Bc. Martina Bártová – tel.: 773 58 77 58, email: asistence@krumlov.cz

klienti nad 18
let
21 Kč /10
min.
klienti do 18
let
18 Kč/10 min.

