
 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA obce Holoubkov 

 

JE PLACENÁ SLUŽBA URČENÁ NÁSLEDUJÍCÍMU OKRUHU OSOB 

                                                                                                                     

              senioři           osoby se zdravotním postižením        chronicky nemocní              rodiny s dětmi  

 

… NÁCHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI.  

CÍLEM SLUŽBY JE POMOC A PODPORA PEČUJÍCÍM OSOBÁM A OSOBÁM 

VYŽADUJÍCÍCH PÉČI TAK, ABY BYL MAXIMÁLNĚ PRODLOUŽEN POBYT TĚCHTO 

OSOB VE SVÉM DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ. 

ÚHRADA SLUŽBY JE MOŽNÁ Z PŘÍSPĚVKU NA PÉČI OD ÚŘADU PRÁCE, KTERÝ 

POMŮŽEME ZAJISTIT. 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA V PRACOVNÍ DNY OD 7:00 HOD DO 15:00 HOD (mimo tuto 

dobu na základě individuální domluvy). 

NABÍZÍME POMOC A PODPORU PŘI :  

• ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÉ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU (podávání jídla a pití, oblékání 

a svlékání, přesun na lůžko či vozík) 

• ÚKONECH OSOBNÍ HYGIENY (koupel, použití WC) 

• ZAJIŠTĚNÍ STRAVY (donáška obědů, pomoc při přípravě a podání jídla a pití) 

• ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI (běžný úklid, praní a žehlení prádla, nákupy, 

pochůzky, donáška léků, doprovod k lékaři, na úřady) 

 

Pro bližší informace a objednávku služeb kontaktujte Obecní úřad Holoubkov, 

tel.: 371 751 130, e-mail: podatelna@obecholoubkov.cz, či navštivte internetové stránky: 

www.obecholoubkov.cz/cs/organizace-spolky/pecovatelska-sluzba/.

mailto:podatelna@obecholoubkov.cz
http://www.obecholoubkov.cz/cs/organizace-spolky/pecovatelska-sluzba/


CENÍK SLUŽEB (platný od 1.1.2023) 

POSKYTOVANÁ SLUŽBA VÝŠE ÚHRADY 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

podpora a pomoc při podávání jídla a pití 135,- Kč / za hod. 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,- Kč / za hod. 

pomoc při prostorové orientaci samostatného pohybu ve vnitřním prostoru 135,- Kč / za hod. 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- Kč / za hod. 

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- Kč / za hod. 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,- Kč / za hod. 

pomoc při použití WC 135,- Kč / za hod. 

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

dovoz nebo donáška jídla 50,- Kč 

pomoc při přípravě jídla a pití 135,- Kč / za hod. 

příprava a podání jídla a pití 135,- Kč / za hod. 

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

běžný úklid a údržba domácnosti 135,- Kč / za hod. 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónního úklidu, úklidu po 

malování) 
135,- Kč / za hod. 

donáška vody 135,- Kč / za hod. 

topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 135,- Kč / za hod. 

běžné nákupy a pochůzky 135,- Kč / za hod. 

velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) 160,- Kč 

praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 90,- Kč / za kg 

praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 90,- Kč / za kg 

  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 135,- Kč / za hod. 

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 
135,- Kč / za hod. 

 

V případě, že úkon včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, 

výše úhrady se poměrně krátí. 


