Sanus Brno z.s., Štefánikova 63a, Brno 602 00, 549229999, 777758269

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Platný od 01.04.2017

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a)

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b)

c)

d)

e)

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování,
2. dovoz nebo donáška jídla, Brno/venkov
3. pomoc při přípravě jídla a pití,
4. příprava a podání jídla a pití;
pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti,
2. údržba domácích spotřebičů,
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu,
úklidu po malování,
4. donáška vody,
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
6. běžné nákupy a pochůzky,
7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti,
8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

130,- Kč / hodina

130,- Kč / hodina

53,- Kč
23,- Kč/25,-/15,-Kč
130,- Kč / hodina

130,- Kč / hodina

110,- Kč za úkon
60,- Kč / Kg

130,- Kč / hodina

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za jednu hodinu poskytování sociální služby v částce 130,- Kč za
hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto
úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Sanus Brno z.s., Štefánikova 63a, Brno 602 00, 549229999, 777758269

CENÍK FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ
Fakultativní služby jsou poskytovány uživatelům řádné pečovatelské/ odlehčovací služby, nikoliv
samostatně.
Platný od 01.04.2017

Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
Mytí oken + svěšení a pověšení záclon
Dohled nad uživatelem s jednoduchými ošetřovatelskými úkony ve všedních dnech
16.00 - 22.00 hod.
Dohled nad uživatelem s jednoduchými ošetřovatelskými úkony ve dnech pracovního
klidu, volna a ve svátky v době 6.00 –16.00 hod.
Dohled nad uživatelem s jednoduchými ošetřovatelskými úkony ve dnech pracovního
klidu, volna a ve svátky v době 16.00 – 22.00 hod.
Dlouhodobý dohled (2,5 a více hodin) nad dospělou osobou v jejím vlastním sociálním
prostředí ve dnech pracovního klidu, volna a ve svátky.
Dlouhodobý dohled (2,5 a více hodin) nad dospělou osobou v jejím vlastním sociálním
prostředí ve všední dny
Noční dohled nad dospělou osobou v jejím vlastním sociálním prostředí
v pracovních dnech v nočních hodinách (22.00 – 6.00 hod.)
Noční dohled nad dospělou osobou v jejím vlastním sociálním prostředí ve dnech
pracovního klidu, volna a ve svátky v nočních hodinách (22.00 – 6.00 hod.)
Doprava vozidlem poskytovatele za osobními záležitostmi klienta.
Vyřízení příspěvku na péči, žádosti do domova pro seniory apod.
Zapůjčení kompenzační pomůcky:
WC křeslo
Chodítko
Stoleček
Chodítko vysoké podpažní
Invalidní vozík skládací
Jednorázové půjčovné ( do 5 dnů)
WC křeslo, Chodítko, Invalidní vozík, Stoleček
Polohovací postel
Dovoz pomůcky malé pomůcky

Fakultativní činnosti jsou hrazeny až do výše skutečných nákladů
Další činnosti, které můžeme zprostředkovat pro naše klienty:
Masáže
Služby fyzioterapeuta
Manikúra, pedikúra

Schválila : Ing. Taťána Hodinářová – ředitelka Sanus Brno

250,-/hodina
150,- Kč / hodina
180,- Kč / hodina
200,- Kč/ hodina
140,- Kč / hodina
110,-/hodina
650,- Kč
(za noc)
750,- Kč
(za noc)
130,- Kč / hodina
+ 10,-Kč/km
150,-/úkon
Vratná záloha: 1000,- Kč
10,- Kč/den
Vratná záloha: 2.000,15,-Kč/den
Vratná záloha: 3000,- Kč
15,- Kč /den
100,- Kč
Vratná záloha: 5000,- Kč
35,- Kč/den
130,- Kč / hodina
+ 10,-Kč/km

