Telefon:+420 326 735 245
e-mail: mb.ps@seznam.cz
Základní popis specifického obsahu činností a úkonů, které nabízíme a jsou
součástí nabídky služeb - pečovatelská služba od 1. 1. 2020

Terénní služba

Úhrada
Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu:
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně a koupání v SOH (středisko osobní hygieny ):
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• pomoc při použití WC
• koupání v SOH
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
• dovoz jídla Domy zvláštního určení Na Radouči , U Penzionu
• dovoz jídla Domy zvláštního určení Sadová, Havlíčkova
• dovoz jídla Mladá Boleslav a smluvní obce
• pomoc při přípravě a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
• běžný úklid a údržba domácnosti
(doba úkonu se započítává od vstupu do bytu uživatele až do odchodu
pracovníka včetně přípravy a uklízení pomůcek, převlečení pracovníka)
• údržba domácích spotřebičů (např. odmrazování ledničky)
• donáška vody, topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva
• pochůzky (např. pošta, lékárna, čistírna apod.)
• pochůzky – sepsání nákupu v době mimo předání nákupu
• běžné nákupy pouze pro denní potřebu uživatele max. do 5 kg v nejbližším obchodě
• velký nákup – 5-15 kg, nákup ošacení...
• praní a žehlení prádla v prádelně Pečovatelské služby
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• doprovázení dětí do školy, doprovod k lékaři a zpět
• doprovázení dospělých do škol, k lékaři, do zaměstnání
• doprovázení na orgány veřejné moci a instituce
Fakultativní služby: služby doplňkové, nelze poskytovat bez využívání základních služeb
• pedikůra ve středisku osobní hygieny
• zapůjčení vysavače k provedení běžného úklidu v Domě zvláštního určení
• svoz a odvoz do střediska osobní hygieny
• svoz prádla, odvoz prádla
• podpora uživatelů sociální služby při hospodaření s finanční hotovostí
• dohled nad uživatelem sociální služby v domácnosti

100 Kč / hod.

100 Kč / hod.

10 Kč / úkon
13 Kč / úkon
20 Kč / úkon
100 Kč / hod.

100 Kč / hod.

80 Kč / hod.
80 Kč / hod.
60 Kč / hod.
80 Kč / úkon
50 Kč / kg

100 Kč / hod.

133 Kč / úkon
6 Kč / úkon
26 Kč / cesta
17 Kč / cesta
2,50 Kč /minuta
1,80 Kč /minuta

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovních dnech od 7:00 - 20:00 hod., o víkendech
a svátcích od 7:00 - 11:00 hod. a 16:00 - 20:00 hod. Rozsah péče je možné upravit dle
požadavků klienta a možností organizace.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav,p.o.
Na Radouči 1081, Ml.Boleslav, 293 01
tel.:326 735 245, e-mail: mb.ps@seznam.cz

Zřizovatel: Město Mladá Boleslav
Zde poskytované sociální služby jsou
spolufinancovány Středočeským krajem

Terénní služba

Telefon:+420 326 735 245
e-mail: mb.ps@seznam.cz

Osobní asistence – služby jsou poskytovány v rozsahu těchto úkonů:
• pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osob. záležitostí

100 Kč / hod.
(do 2 hod.)
90 Kč / hod.
(do 4 hod.)
80 Kč / hod.
(4 hod. a déle)

Pobytová služba

Terénní služba

Ambulantní služba

Osobní asistence je poskytována občanům, jejichž schopnost realizovat samostatně každodenní úkony je
omezena. Poskytuje se v domácnostech uživatele, nepřetržitě bez časového omezení v nezbytně nutném
časovém rozsahu.

Denní stacionář:
• denní stacionář + strava
• denní stacionář bez stravy
• svoz a odvoz do stacionáře

258 Kč / den
191 Kč / den
17 Kč / den

Denní stacionář zajišťuje péči o uživatele služby pondělí • pátek od 7:00 hod. do 15:30 hod.
Dobu poskytování služby je možné upravit dle požadavků klienta a možností organizace.

Tísňová péče:
• poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
• poskytování nepřetržité hlasové a elektronické komunikace
• v případě akutního ohrožení života nebo zdraví - zprostředkování zákroku
zdravotnické záchránné služby, policie, hasičů

300 Kč / měsíc

Cílem tísňové péče je udržení co největší soběstačnosti a nezávislosti občanů. Zajištění setrvání maximálně
možné délky života lidí ve vysokém věku a lidí se zdravotním postižením v jejich vlastním sociálním
prostředí. Spojení je možné přes pevnou linku i mobilní telefon 24 hodin denně.

Odlehčovací služba:

655 Kč / den

Cílem je poskytnutí podpory, možnosti odpočinku a regenerace sil rodinám, pečujícím o osobu se zdravotním
postižením nebo seniora. Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který tak nemusí
odcházet do ústavní péče. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů. Služba je poskytována 24 hodin,
nejdéle 4 týdny po sobě jdoucí.

Schváleno Radou města Mladá Boleslav

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav,p.o.
Na Radouči 1081, Ml.Boleslav, 293 01
tel.:326 735 245, e-mail: mb.ps@seznam.cz

Zřizovatel: Město Mladá Boleslav
Zde poskytované sociální služby jsou
spolufinancovány Středočeským krajem

