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Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Jihlava - středisko Telč 
                  Nabídka služeb a úhrada za služby – příloha č. 1 

Kód Název úkonu Úhrada  

  ZÁKLADNÍ ČINNOSTI  Kč / hod  za úkon 

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

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

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

A/3 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  135,- Kč   

A/4 pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík 135,- Kč 
 
  

B Pomoc při osobní hygieně: 

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

B/2 pomoc při základní péči o vlasy a nehty   135,- Kč  

B/3 pomoc při použití WC 135,- Kč   

C Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy: 

C/2a dovoz oběda - Telč 
  
   

26,- Kč 

C/2b dovoz oběda – okolní obce 
  
   

30,- Kč 

C/2c dovoz dvou obědů do jedné domácnosti 
  
  

35,- Kč 

C/3 pomoc při přípravě jídla a pití 135,- Kč 
 
 

C/4 příprava a podání jídla a pití 135,- Kč 
  
 

D Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

D/1 běžný úklid a údržba domácnosti 135,- Kč 
 
  

D/2 
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, 
úklidu po malování 

135,- Kč   

D/3 donáška vody 135,- Kč  

D/4 Topení v kamnech, donáška topiva 135,- Kč  

D/5 pochůzka  135,- Kč  

D/6 nákup 135,- Kč  

D/7 
velký nákup, například nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, 
nákup v Jihlavě 

  
  

140,-Kč 

D/8 praní a žehlení prádla 80,-Kč/kg 
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E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

E/1 
doprovázení dospělých k lékaři, do střediska osobní hygieny, na aktivi-
zační programy, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a doprová-
zení zpět 

135,- Kč   

F FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 
 
 

 

F/1 dovoz uživatele v obci k lékaři, na poštu, do střediska os. hygieny apod. 23,00 Kč/km 

F/2 dovoz uživatele mimo obec 15,00 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 pečovatelskou službu je určen Příspěvek na péči. 
Více informací podá vedoucí pečovatelské služby, tel. 736 523 657 
 
Telefonní číslo na pečovatelky: 730 571 167 
 
 
 
V Telči dne 1.7.2022 
 
Bc. Eva Pařízková, vedoucí CHPS OCH Jihlava – středisko Telč  

  

  
 

 


