Občanské sdružení sanus vzniklo v roce 1994. Je
neziskovou organizací, která byla založena za účelem
poskytování sociální a zdravotní péče pro klienty, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci. Našim cílem je
poskytovat komplexní péči tak aby bylo možné
zachovávat si a rozvíjet, co v možná nejvyšší míře
důstojný život.

Sanus Brno o.s.
Nestátní organizace, která byla založena za
účelem poskytování komplexní péče o potřebné
a jejich domácnost

Principy poskytování sociálních služeb:
•
•

•
•
•
•
•

poskytování služeb se přizpůsobuje potřebám
uživatele, ne uživatel službám,
respektujeme jedinečnost každého člověka bez
ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu
pleti, národnost, sexuální orientaci, náboženské
nebo politické přesvědčení,
respektujeme volbu uživatele,
klient je pro nás rovnocenný partner,
poskytujeme konkrétní službu pro konkrétního
uživatele,
pohlížíme na celkovou situaci uživatele a na
souvislosti s tím spojené,
sociální služby zajišťujeme prostřednictvím
zkušených a kvalifikovaných pracovníků,

Občanské sdružení SANUS BRNO poskytuje tyto služby:
základní sociální poradenství
pečovatelská služba terénní
(v domácím prostředí klienta)
odlehčovací služba (terénní)
zdravotní péče
fakultativní činnosti

Sídlo organizace:
Kobližná 24, Brno, 602 00
Tel.: 541 326 090, 541 210 499
www.sanusbrno.com
email: sanus.brno@atlas.cz
číslo účtu: 173680331/0300

Motto: Nehledej důvody proč problém řešit nelze hledej řešení …

Odlehčovací služby jsou poskytovány
za podpory:

Jihomoravského kraje,
Ministerstva práce a sociálních věcí,
Magistrátu města Brna

Provozovny:
Brno, Štefánikova 63a
Tel.: 549 229 999, mobil: 777 758 269
Bílovice nad Svitavou, Komenského 733
Tel.: 545 227 653, mobil: 777 758 269
Šlapanice, Hřbitovní 12
Tel.: 545 227 653, mobil: 777 758 262
Pozořice, Holubická 674
Tel.: 544 226 879, mobil: 777 758 262
Podolí, Podolí 122
Tel.: 544 226 879, mobil: 777 758 267

NONSTOP LINKA
777 758 269

Odlehčovací služba:

Základní činnosti odlehčovací služby

Poslání odlehčovací služby:
Posláním odlehčovací služby je poskytnout pomoc
a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim
tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná
blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních
potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.

•

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti.

•
•

Cíl odlehčovací služby:
cílem služby je fyzickým osobám trvale pečujícím o
blízkou osobu, která má z důvodu onemocnění nebo
zdravotního postižení sníženou soběstačnost, umožnit
nezbytný odpočinek nutný pro regeneraci sil a po tuto
dobu zajistit klientům kvalitní sociální službu.
Forma odlehčovací služby:
• Terénní
Odlehčovací službu zajišťujeme:
Na území města Brna a v okrese Brno – venkov, v obcích
Bílovice nad Svitavou, Šlapanice, Pozořice, Podolí
a dalších obcích správního obvodu Šlapanice.
Cílová skupina pro odlehčovací služby:
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
osoby které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou
schopny situaci řešit vlastními silami a potřebnou péči jim
nemůže poskytnout jinak pečující osoba, nebo po dobu,
kdy pečující osoba potřebuje v péči odlehčit.
•

osoby s chronickým onemocněním
• osoby se zdravotním postižením
• senioři

•

•

•

Ošetřovatelská služba

•

Zdravotní péči poskytuje kvalifikovaná
zdravotní sestra s registrací

•

převazy
odběry
aplikace injekcí a infuzí
kontrola krevního tlaku
zjištění hladiny cukru glukomentrem
ošetření stomií a katetrů
rehabilitační cvičení
a další úkony indikované ošetřujícím lékařem

Nadstandardní služby
půjčovna kompenzačních pomůcek
doprava dle požadavků klienta osobním automobilem
masáže, manikúra, pedikúra

Občanské sdružení SANUS Brno, může odmítnout
zájemce o službu pouze z těchto důvodů:
nedostatečná kapacita zařízení (zařazení do evidence
zájemců o sociální službu)
v případě, že požadovanou službu neposkytujeme
osoba nespadá do stanovené cílové skupiny osob pro
které jsou služby určeny
v případě, že zdravotní stav vylučuje poskytnutí takové
služby (např. nutná hospitalizace ve zdravotnickém
zařízení)
osobě s projevy agresivního chování, s projevy
závislosti na návykových látkách, alkoholismu, pokud
osoba ohrožuje svým jednáním sebe nebo jiné osoby
v případě, že s klientem byla ukončena smlouva o
poskytování sociální služby před méně než 6 - ti měsíci
pro závažné porušení této smlouvy
z důvodu infekčního nebo parazitárního onemocnění
osoby
a dále v případě, kdy osoba nesouhlasí s poskytováním
služby

Způsob poskytování odlehčovací služby:
Odlehčovací služba je poskytována jako terénní
služba v domácnostech našich klientů .
Odlehčovací služba je poskytována dle potřeby
našich klientů bez časového omezení a to včetně
dnů pracovního volna, klidu a ve svátky.

