
Příloha č. 1 

 

Český červený kříž Brno  

Odlehčovací služba 

Ondřeje Veselého 5a, 627 00 Brno – Slatina 

 

CENÍK ÚKONŮ 

 platný od 1.1. 2021 

 

 

Úkony: 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

a. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití      130,-Kč/hod. 

b. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek   130,-Kč/hod. 

c. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík      130,-Kč/hod. 

d. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru  

    130,-Kč/hod. 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

a. Pomoc při úkonech osobní hygieny       130,-Kč/hod. 

b. Pomoc při základní péči o vlasy (umytí vlasů, vysušení ručníkem a fénem, učesání) a nehty (zkrácení 

nehtů, zapilování pilníkem, péče o nehtová lůžka)      130,-Kč/hod. 

c. Pomoc při použití WC 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

a. Zajištění celodenní stravy – racionální       160,-Kč/den 

b. Zajištění celodenní stravy – diabetická       170,-Kč/den  

c. Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby    130,-Kč/hod. 

4. Poskytnutí ubytování 

a. Ubytování na jednolůžkovém pokoji (úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a 

ošacení, žehlení)         210,-Kč/den 

b. Ubytování na dvoulůžkovém pokoji (úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a 

ošacení, žehlení)         200,-Kč/den 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

a. Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové 

aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální 

služby a doprovázení zpět         130,-Kč/hod. 

b. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob       130,-Kč/hod. 

 

6. Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob    130,-Kč/hod. 

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

a. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (poskytnutí informací)

           130,-Kč/hod. 
b. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (vyplňování formulářů a dotazníků, jednání s úřady, 

bankou, soudy a dalšími subjekty, vyřízení kompenzační pomůcky, vyřízení příspěvku na péči …)

           130,-Kč/hod. 
8. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

a. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  

130,-Kč/hod. 

b. Podpora při zajištění chodu domácnosti (RWE, E.ON, úhrada SIPA na poště, vodné, stočné, 

komunální odpad, úhrada nájmu …)       130,-Kč/hod. 

 

 

 V Brně dne 1.1.2021 


