Príloha č. 1 k VZN č. 7/2008
Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečovania
kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby
Žiadateľ/ka:
.................................................................................................nar...................................................
Bytom: Bratislava – Vrakuňa, 821 07, .........................................................................................
Šetrenie v domácnosti dňa:................................................................................................................
Menovaný/á požaduje, aby boli opatrovateľskou službou zabezpečené nasledovné úkony:

A.

Nevyhnutné životné úkony

Cena

1.

Bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
pomoc pri presune na vozík, z vozíka, na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC
0,26 EUR/deň

2.

Kúpanie, umývanie vlasov, strihanie nechtov

3.

Donáška a podanie obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní
jedla a pri pití
0,33 EUR/deň

4.

Príprava a podanie raňajok

0,39 EUR/deň

5.

Príprava a podanie obeda

0,59 EUR/deň

6.

Príprava a podanie večere

0,59 EUR/deň

7.

Dohľad

0,49 EUR/hod

B.

0,66 EUR/deň

Nevyhnutné práce v domácnosti

Cena

1.

Donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách, čistenie
0,26 EUR/deň

2.

Nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti

0,46 EUR/deň

3.

Domácnosť: - bežné upratovanie – 1 izba

0,99 EUR/deň

- veľké upratovanie – týždenné – 1 izba /vysávanie ošetrovanie nábytku,
umytie soc. zariadení/
3,31 EUR/deň
- veľké upratovanie – mesačné – 1 izba /umytie okien, tepovanie kobercov, čistenie nábytku/

4.
C.

Pranie a žehlenie osobnej bielizne

6,63 EUR/deň
0,33 EUR/kg

Zabezpečovanie kontaktu so spoločenským prostredím

Cena

1.

Sprievod na kultúrne podujatia, telovýchovné podujatia a iné verejné podujatia

0,99 EUR/hod

2.

Vybavovanie úradných záležitostí

0,66 EUR/hod

3.

Sprievod k lekárovi a zabezpečenie predpísaných liekov

0,66 EUR/hod

D. Úhrada za opatrovateľskú službu za 1 hod /doprovod na rehabilitáciu, 1,65EUR/hod
ku kaderníkovi, na pedikúru, manikúru apod./
MESAČNÁ ÚHRADA SPOLU:
Ostatné poskytované služby podľa individuálnej dohody s opatrovaným.
Žiadateľ/ka/ súhlasí s rozsahom poskytovanej opatrovateľskej služby a s výškou úhrady za uvedené úkony.
V Bratislave.......................................

Podpis žiadateľa/ky/...........................................................
Podpis koordinátora OS......................................................

