
Služby poskytované v domácnostech uživatelů

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při podávání jídla 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostředí

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc s celkovou hygienou těla 

4. pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. pomoc při přípravě jídla a pití

2.Dovoz a donáška jídla 20 Kč/úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. běžný úklid a údržba domácnosti (luxování,mytí nádobí,podlah,dveří nábytku,utírání prachu)

2. údržba domácích spotřebičů (např. odmzrazování ledničky)

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezonní úklid, úklid po malování) 

4. běžné nákupy a pochůzky

5. velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) 100 Kč/úkon

6. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70 Kč/Kg

7. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70 Kč/Kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

130 Kč/hod.

 130 Kč/hod.

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na jednání s orgány 

veřejné moci a institucemi poskytujícími veřejné služby a doprovázení zpět

130 Kč/hod

CENÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY - platný od 1.1.2017

                               AGENTURA DOMÁCÍ  PÉČE  LADARA o.p.s, Počerny č. 104, PSČ 36017, telefon  353549 325             

                               fax 353563595, e-mail: ladara@ladara.eu, IČ: 264 06 608,

                               společnost byla zapsána 19.4.2006 Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 95 

 130 Kč/hod.

 130 Kč/hod.



Fakultativní úkony

doprava uživatele soc.služeb v případě, že nemá jinou možnost využít jinou možnost 15 Kč/Km

péče o domácí zvířata včetně úklidu 200 Kč/hod.

mytí oken 150 Kč/okno

pronájem termoportů 30 Kč/měsíc

vyřízení příspěvku na péči (vyplnění žádosti, odvoz žádosti na příslušný úřad, telefonování). 450 Kč/úkon

Ceník za úkony pečovatelské služby je platný od 1.1.2017                            Ing.Pavel Andrejkiv, DiS.


