Ceník sociálních služeb
Poskytovatel:
Rainbow Productions spol. s r.o., IČ: 471 17 940
se sídlem Praha 2, Pod Slovany 13/1913, PSČ 128 00

1) Pečovatelské služba ve smyslu § 40, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
IDENTIFIKÁTOR: 1526990
Kontaktní kancelář: Domov Borová, Trnová 272, Trnová, 252 10
Rozsah a cena poskytované sociální služby
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130,- Kč / hod
130,- Kč / hod
130,- Kč / hod
130,- Kč / hod

2. Pomoc při osobní hygieně:
a) pomoc při úkonech osobní hygieny
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty
c) pomoc při použití WC

130,- Kč /hod
130,- Kč /hod
130,- Kč /hod

3. Pomoc při zajištění stravy:
a) dovoz nebo dovážka jídla
b) pomoc při přípravě jídla a pití
c) příprava a podání jídla a pití

25,- Kč/ úkon
130,- Kč / hod
130,- Kč / hod

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
a) běžný úklid a údržba domácnosti
b) údržba domácích spotřebičů
c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
d) donáška vody
e) údržba topných zařízení
f) běžné nákupy a pochůzky
g) velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácnosti (nad 5 kg)
i) praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

130,- Kč / hod
130,- Kč / hod
130,- Kč / hod
130,- Kč / hod
130,- Kč / hod
130,- Kč / hod
110,- Kč / úkon
60,- Kč / 1 kg
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5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
a) doprovázení, k lékaři a doprovázení zpět
b) doprovázení, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

130,- Kč / hod
130,- Kč / hod

6. Bezplatné sociální poradenství

Platby za jednotlivé úkony jsou upraveny prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. dle aktuální
sazby.

2) Odlehčovací služby ve smyslu § 44, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
pobytová forma.
IDENTIFIKÁTOR: 3099294
Místo poskytování: Domov Borová, Trnová 272, Trnová, 252 10
Rozsah a cena poskytované sociální služby
Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) 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 přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
vnějším prostoru,

130 Kč/hod
130 Kč/hod
130 Kč/hod
130 Kč/hod

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
130 Kč/hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
130 Kč/hod
3. pomoc při použití WC,
130 Kč/hod
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování, 170 Kč denně v rozsahu tří hlavních jídel
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
130 Kč/hod
d) poskytnutí ubytování:
1. ubytování 210 Kč denně
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení – 1x týdně
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e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

130 Kč/hod

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a
volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné
navazující sociální služby a doprovázení zpět,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
130 Kč/hod
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
130 Kč/hod
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
130 Kč/hod
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností,
2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

130 Kč/hod
130 Kč/hod

Platby za jednotlivé úkony jsou upraveny prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Dle aktuální
sazby.

V Trnové dne 8.7.2014

Ing. Jiřina Řezanková
Rainbow Productions spol. s r.o.
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