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  CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PLATNÝ OD 1. 1. 2022, 

Základní činnosti poskytované ve všední dny v době 7:00h-15:30h 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ  - POSKYTNUTÍ INFORMACE   

 směřující k řešení nepříznivé sociální situace  
 možnost výběru sociální služby a jiných služeb na základě potřeb 
 základní práva a povinnosti vzhledem k využívání sociální služby a 

možnosti veřejně dostupných služeb 
 o možné podpoře pečujících osob 

 
 

ZDRAMA 
 

Činnost/úkon dle zákona o Sociálních službách 108/2006Sb. a vyhlášky 505/2006Sb. 
 
 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

 Pomoc a podpora při podání jídla a pití 100,-Kč/1 hod 

 Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 100,-Kč/1 hod 

 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru 

100,-Kč/1 hod 

 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,-Kč/1 hod 
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu  

 Pomoc při úkonech osobní hygieny 100,-Kč/1 hod 

 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/1 hod 
 Pomoc při využití WC 100,-Kč/1 hod 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

 Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování (min. 3 hlavní jídla) 

170,- Kč/celkem 

 Dovoz nebo donáška jídla  25,- Kč/1úkon 
 Pomoc při přípravě jídla a pití    100,-Kč/1 hod 

 Příprava a podání jídla a pití    100,-Kč/1 hod 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

 Běžný úklid a údržba domácnosti 130,- Kč/1 hod 

 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  130,- Kč/1 hod 

 Údržba domácích spotřebičů 130,- Kč/1 hod 
 Topení v kamnech (včetně donášky a přípravy topiva, údržby 

topných zařízení) 
130,-Kč/1 hod 

 Běžné nákupy a pochůzky 
nákupy = pravidelný nákup základních potravin, ovoce, zeleniny, 
masa, mycích a úklidových prostředků ve všední dny, dle potřeby 
běžné pochůzky = zajištění léků u lékaře, recept od lékaře, léky 
z lékárny, objednání na vyšetření, styk s úřady a poštovní službou, 
apod. 

 
 
 

130,-Kč/1 hod 
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 Donáška vody 130,-Kč/1 hod 

 Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti, vždy v 1 obchodě = 1 úkon) 

115,-Kč/1 hod 

 Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 70,- Kč/1 kg 
 Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 70,- Kč/1 kg 

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

 Doprovázení dětí (pěšky) v rámci města do školy,  
 školského zařízení,  
 k lékaři  
 doprovod zpět 

 
100,- Kč/1 hod. 

 Doprovázení dospělých (pěšky) v rámci města k lékaři,  
 na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby  
 a doprovod zpět 

 
100,- Kč/1 hod. 

Základní činnosti poskytované ve všední dny v době od 15:30h-22:00h, o víkendech a 

v době, státem uznaných svátcích od 7:00h - 22:00h 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 130,-Kč/1 hod 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu 130,-Kč/1 hod 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 130,-Kč/1 hod 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 130,-Kč/1 hod 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 130,-Kč/1 hod 
 

Cena služby v Ceníku je stanovena za 1 hodinu. 

Uživatel platí skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění konkrétní služby a 
celého úkonu. 

Doplňkové činnosti poskytované ve všední dny v době 7:00h-15:00h 

SENIOR TAXI  

 jízda po městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
 jízda poliklinika Jirny 
 Jízda do Prahy a zpět 

10,-Kč/ 1 nástup 
20,-Kč/ 1 nástup 

10,- Kč/1 Km 
 

Doplňkové činnosti poskytované od pondělí do čtvrtka v době 7:00h-15:30h 

PRÁDELNA PRO VEŘEJNOST  Od 170,-Kč/1 Kg 

 


