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Nabídka služeb a úhrada za služby 
Odlehčovací služba Bárka – domácí hospic Jihlava 

platný od 1.7.2022 
 

Kód Název úkonu       úhrada 

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 
 

A/1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč/hod 

A/2 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  135,- Kč/hod 

A/3 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- Kč/hod 

A/4 
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu a pobytu ve  
vnitřním prostoru 

135,- Kč/hod 

 
 

Pomoc při osobní hygieně 
 

B/1 pomoc při úkonech osobní hygieny  135,- Kč/hod 

B/2 pomoc při základní péči o nehty (ostříhání nehtů) a vlasy 135,- Kč/hod 

B/3 pomoc při použití WC 135,- Kč/hod 

 Ostatní  

C/1 pomoc při přípravě jídla a pití 135,- Kč/hod 

 
E/1 

doprovázení (např. k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby a jiné 
navazující sociální služby)  

135,- Kč/hod 

 
E/2 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou  
135,- Kč/hod 

 Sociálně terapeutické činnosti  

F/1 psychoterapeutická pomoc (návštěva psychoterapeutky) 0,- Kč 

F/2 péče o spirituální potřeby (návštěva pastorační asistentky, kněze)  0,- Kč 

F/3 podpora rodiny  0,- Kč 

 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 

 

G/1 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
(pomoc při vyřizování státních dávek, pozůstalostních důchodů, pomoc 
při vyřizování úředních záležitostí)  
 

135,- Kč/hod 
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Kód Název úkonu       úhrada 

G/2 

doprovázení dospělých k lékaři, do střediska osobní hygieny, na  
aktivizační programy, na úřady a instituce poskytující veřejné služby 
a doprovázení zpět 
 

135,- Kč/hod 

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

H/1 
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností (nácvik sebeobslužných činností, četba…)  

135,- Kč/hod 

H/2 
zaučení rodiny v péči o nemocného, podpora při zajištění chodu  
domácnosti 

135,- Kč/hod 

 Fakultativní činnosti  

I/1 dovoz uživatele v obci bydliště k lékaři, na poštu apod. 23,- Kč/km 

I/2 dovoz uživatele mimo obec 15,- Kč/km 

 
 

 

Do času úkonů je započítáván skutečně spotřebovaný čas nezbytný k jejich zajištění, 

 pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, 

 výše úhrady se poměrně krátí. 

 

Na úhradu za službu je určen Příspěvek na péči. 

Více informací podá sociální pracovník, tel. 736 523 676 

 

 

 

V Jihlavě dne 1.7.2022 

 

 

 

 

 
 


