Kontaktní údaje
Terénní pečovatelská služba
je provozována organizací:

Sociální služby města Doksy,p.o.
Zřizovatel organizace:

Město Doksy

FINANČNĚ NÁS PODPORUJÍ

Město Doksy
Liberecký kraj
Úřad práce ČR

Adresa pracoviště:
Panská 953, 472 01 Doksy
IČ: 48282910
Identifikátor sociální služby:
4493554

Kontakty
Ředitelka:
Mgr. Ilona Jakoubková
Tel: 487 712 991, 728 757 682
Email: jakoubkova@dpsdoksy.cz
Vedoucí pečovatelské služby
Hana Maříková
Tel: 487 712 970, 702 148 907
Email: marikova@dpsdoksy.cz

Příjem žádostí, jednání se zájemci
Sociální pracovnice:
Mgr. Hana Jinková
Tel: 487 712 997, 722 033 383
Email: jinkova@dpsdoksy.cz

TERÉNNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
služba provozovaná organizací

Sociální služby města
Doksy, p.o.

Panská 199, 472 01 Doksy

Terénní pečovatelská služba

Ceník:

Terénní pečovatelská služba je součástí organizace
Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace. Je
jednou z registrovaných sociálních služeb, která je
v rámci této organizace poskytována.

dle z.č.108/2006 Sb. a vyhl. č.505/2006 Sb.
Pomoc při podávání jídla a pití
2,- / min.

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

Pomoc při oblékání a svlékání

2,- / min.

Pomoc při prostorové orientaci
Pomoc při přesunu na lůžko nebo
vozík

2,- / min.

Poskytujeme terénní službu seniorům od 65 let, kteří
nejsou schopni sami setrvat ve svém domácím
prostředí.

Pomoc při hygieně a použití WC

2,- / min.

Zajištění stravy

60,- oběd

Dovoz a donáška jídla

20,- / úkon

Dovoz a donáška jídla - pečov.dům

15,- / úkon

2,- / min.

Pomoc při přípravě jídla a pití

2,-/ min.

Příprava a podání jídla a pití

2,-/ min.

Běžný úklid a údržba domácnosti

2,- / min.

Údržba domácích spotřebičů

2,- / min.

Donáška vody, topení v kamnech

2,- / min.

Běžné nákupy a pochůzky

2,- / min.

Velký nákup

115,-/úkon

Praní a žehlení prádla
Doprovod k lékaři, na úřady a
instituce

Pečovatelská služba je poskytována:
7 dní v týdnu
(včetně víkendů a svátků)
7:00 – 22:00
Uživatelům zajišťujeme stravování a péči v oblastech,
které již nejsou schopni zvládnout sami. Péči zajišťují
vyškolené pečovatelky.

50,-/1 kg
2,- / min.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Připomenutí požití léků
Příprava uživatele k převozu do
nemocnice, na vyšetření

10,-/úkon

Týdenní jídelníček
Použití elektrospotřebiče
Poskytovatele
Pomoc při vyřizování os. záležitostí
Denní dohled v domácím prostředí

1,-/ 1 tisk

15,-/úkon

20,-/úkon
30,-/15 min.
30,-/15 min.

www.dpsdoksy.cz

