Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi, abych Vás seznámila s plánovanými změnami v dovážce obědů.
S účinností od 1. 7. 2018 již strava bude porcována přímo v jídelně Hamzovy léčebny a to
výhradně do jídlonosičů, které jsou majetkem léčebny. Tímto krokem se nám podaří získat
potřebný čas pro pečovatelky, které se budou moci více věnovat poskytování pečovatelských
služeb.
Prosím berte na vědomí, že již první oběd v měsíci červenci bude distribuován v
jídlonosiči dodavatele stravy. Rozvoz obědů bude probíhat beze změny. Ceny obědů
zůstávají ve stejné hodnotě. Prosím, dbejte na čistotu jídlonosičů, abychom se vyhnuli
dodatečnému zpoplatnění tohoto úkonu.
Pečovatelská služba Luže se chce obecně více věnovat poskytování sociálních služeb, a
samotný rozvoz stravy plně soběstačným klientům, bychom chtěli postupně přenechat
komerčním rozvozovým firmám, které uvádím níže. Jak je Vám jistě známo, financování
Pečovatelské služby je vícezdrojové a pro Město Luže jsou velmi důležité dotace z kraje.
Pardubický kraj vytvořil vlastní hodnocení sociálních služeb a nehodnotí kladně služby, jež se
převážně věnují dovozu obědů uživatelům, kteří nepotřebují využít služby servírování a podání
jídla, pomoc při hygieně, nákupy, úklid nebo koupel. Naší snahou je tedy zvýhodnit klienty,
kteří potřebují naše pečovatelské služby.
S účinností od 1. 9. 2018 proto dojte k úpravě úhrady za dovoz a donášku jídla.
Pro klienty, kteří současně s obědy odeberou pečovatelské služby v minimální výši 120,-Kč/za
každý kalendářní měsíc, se výše úhrady za dovoz a donášku jídla sníží, a to následovně:
dovoz a donáška jídla v zařízení DPS
10,-Kč/oběd
dovoz a donáška jídla mimo zařízení DPS
15,-Kč/oběd
Pro klienty, kteří budou odebírat pouze obědy, se naopak zvýší, a to následovně:
dovoz a donáška jídla v zařízení DPS
20,-Kč/oběd
dovoz a donáška jídla mimo zařízení DPS
25,-Kč/oběd
V případě, že byste rádi naše pečovatelské služby využili, prosím vyplňte přiložený formulář a
dodatečně službu společně sjednáme. Tiskopis můžete odeslat zpět po pracovníkovi, který
rozváží obědy nebo můžete zavolat přímo sociální pracovnici na tel. čísle 730 871 334 (každý
pracovní den po 15 hodině).
S úctou

Bc. Gabriela Jírová
Sociální pracovnice města Luže

Rozvozové firmy obědů

Restaurace u Palečků ve Skutči


výběr ze 4 hlavních jídel a polévka



cena včetně dovozu 73,-Kč



strava je distribuována v jídlonosiči klienta – je potřeba mít dva na výměnu



je možno zapůjčení termo nosičů a to bez poplatku

kontakt: www.upalecku.cz , telefon: 773 203 991 – paní Kropáčková

Grand v Chroustovicích


cena včetně dovozu 75,-Kč



strava je distribuována v jídlonosiči klienta – je potřeba mít dva na výměnu

kontakt: 731 663 969

Restaurace na Mlýně v Podlažicích


výběr ze 3 hlavních jídel a polévka



cena oběda včetně dovozu 70,-Kč



strava je distribuována v jídlonosiči klienta – je potřeba mít dva na výměnu



dovoz stravy je možný při větším počtu obědů z dané obce – informace podají na
uvedeném telefonním čísle

kontakt: https://restaurace-na-mlyne5.webnode.cz/ , telefon: 725 397 574

Úhřetice – RHJ


výběr ze 3 hlavních jídel a salátu



cena oběda včetně dovozu v rozmezí 69,- Kč – 75,- Kč



strava je distribuována v jednorázovém obalu



dovoz stravy je možný při větším počtu obědů z dané obce – informace podají na
uvedeném telefonním čísle

kontakt: http://www.rhj.cz/co-nabizime telefon: 603 278 506

Pečovatelská služba Luže
Na Výsluní 9, 538 54 Luže
IČ: 00270440
Pevná linka: 469 672 015
E-mail: dps@luze.cz
www.luze.cz/pece-a-sluzby/pecovatelska-sluzba/

Žádost o rozšíření poskytování pečovatelské služby

Jméno a příjmení: …………………………………………………………….. Titul:* …................
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………….........................
Datum narození: ………………………. Rodinný stav:* ………………………….....................
Telefon:* ……………………………….. E-mail:* …………………………………………………………..
Kontaktní adresa: ……………………………………………………………………………………………..
*nepovinný údaj – není rozhodující pro poskytování pečovatelské služby

Nabídka základních úkonů Pečovatelské služby Luže
(zaškrtněte služby, o které máte zájem)
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
□ pomoc a podpora při podávání jídla a pití (100 Kč/hod)
□ pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (100 Kč/hod)
□ pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (100 Kč/hod)
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
□ pomoc při úkonech osobní hygieny (100 Kč/hod)
□ pomoc při použití WC/výměna plen (100 Kč/hod)
□ celková koupel v zařízení DPS (včetně mytí vlasů) (100 Kč/hod)
□ celková koupel v domácnosti klienta (včetně mytí vlasů) (95 Kč/hod)
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
□ pomoc při přípravě jídla a pití (100 Kč/hod)
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
□ běžný úklid a údržba domácnosti (120 Kč/hod)
□ velký úklid (např. sezónní, úklid po malování) (130 Kč/hod)
□ donáška vody (100 Kč/hod)
□ topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení(100Kč/hod)
□ běžné nákupy a pochůzky (100 Kč/hod)
□ velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a vybavení domácnosti) (110 Kč/hod)
□ praní a žehlení osobního nebo ložního prádla (55 Kč/kg osobní a 60 Kč/kg ložní)

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
□ doprovázení dospělých k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět (100 Kč/hod + 5,85Kč/km)

Poznámky k vyúčtování
1. Účtován je spotřebovaný čas, který se při vyúčtování zaokrouhluje u každé návštěvy na
čtvrt, půl, tři čtvrtě nebo celou hodinu. Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k
jejich zajištění, trvá více než hodinu, výše úhrady se poměrně zvýší a to za každou započatou
čtvrthodinu.
2. V případě včasného neodhlášení služby ze strany uživatele (nejméně 1 den předem) může
být naúčtován storno poplatek ve výši objednaného úkonu (pokud se nejedná o akutní situaci,
kdy je uživatel převezen do nemocnice).
3. Úkony pečovatelské služby nehradí (po předložení osvědčení, rozhodnutí):
• účastníci odboje (zákon č. 255/ 1964 Sb.),
• osoby, které jsou účastny rehabilitace (dle zákona č. 119/1990 Sb.),
• osoby zařazené v táboře nucených prací a vojenských táborech nucených prací (dle
zákona č. 87/1991 Sb.),
• pozůstalí manželé nebo manželky po osobách výše uvedených, starší 70 let.
4. Platby za poskytnuté služby a obědy se provádí zpětně, na základě vyúčtování předloženého
poskytovatelem, a to nejpozději do 15 dne následujícího měsíce. Vyúčtování provádí vedoucí
přímé péče, dle výkazů poskytovaných úkonů. Má-li, při fakturaci, klient pochybnosti o
vyúčtování uvedeném ve vyúčtování, má možnost nahlédnout do denních výkazů a
zkontrolovat dobu a četnost úkonů, případný chybný výpočet bude opraven. Doporučujeme
zkontrolovat vyúčtování ihned po přijetí a případné připomínky vznést do 1 týdne.

V………….......... Dne…………………

Podpis žadatele…………………………

Záznamy Pečovatelské služby Luže

Datum přijetí žádosti: …........................

Podpis sociálního pracovníka: ………………………………..

