Zajištění pečovatelských služeb pro občany města a okolní obce

Vážení občané,
Město Mnichovice od roku 2007 zajišťuje pečovatelské služby pro občany města
Mnichovice a občany sedmi okolních obcí.
V rámci pečovatelské služby si můžete objednat služby za tyto stanovené ceny.

A

B
B1
B2
C

popis úkonu

cena

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast. osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití

90,- Kč/hod.

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny (koupání)
pedikúra

90,- Kč/hod.
100,-Kč/ped.

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
dovoz nebo donáška teplého jídla

15 Kč/oběd

D
D1
D2

pomoc při zajištění chodu domácnosti:
donáška vody, topiva
nákup, dovoz

E

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
dovoz k lékaři a na úřad

90,- Kč/hod.
20,Kč/nákup

90,- Kč/hod.

Kdy a kde jsou pečovatelské služby poskytovány?
Uvedené pečovatelské služby kromě služby pedikúra jsou zajišťovány ve všední dny ve
vymezeném čase od 7.00 do 15.00 hod. a to v domácnostech klientů.
Službu pedikúry zajišťuje pí Vejmelková v domě čp. 143, Pražská ulice (Čeřovka) každé
pondělí od 9.00 hod do 15. 30 hod, nebo kterýkoliv jiný den po dohodě s Vámi v případě, že
máte uzavřenu smlouvu na pečovatelskou službu s městem, v tom případě cena za pedikúru
je z Vaší strany hrazena pouze 100,-Kč . Na požádání Vám může být služba poskytnuta přímo
v domácnosti. Termín pedikúry si můžete sjednat přímo s pí Vejmelkovou na tel:
323 660 938, mobil: 728 367 030.
Komu jsou pečovatelské služby poskytovány?
Pečovatelské služby se poskytují osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku či
onemocnění. Především seniorům starším 65 let na základě doporučení lékaře.
Kde si můžete pečovatelské služby objednat a co musíte předložit?
Ti z Vás, kteří máte o pečovatelské služby zájem , splňujete tyto předpoklady a dosud nemáte
uzavřenu smlouvu o zajištění péče, přijďte uzavřít na Městský úřad Mnichovice na pracoviště
evidence obyvatel k pí Evě Kerbicové a Martině Lengerové smlouvu . Co je nutno předložit?
Především platný občanský průkaz a doporučení od Vašeho praktického lékaře na zajištění
pečovatelských služeb.

V případě, že se nejedná o občana s trvalým pobytem na území města Mnichovice , je
nutno aby příslušná obec měla s městem Mnichovice uzavřenu smlouvu na zajištění těchto
služeb.
V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi poradíme a pomůžeme.
Kontaktní spojení:
Městský úřad Mnichovice
Masarykovo nám. 83
251 64 Mnichovice
podatelna@mnichovice.info
tel: 323 666 311

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

-

