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Terénní pečovatelská služba Šlapanice 
 

Město Šlapanice je zřizovatelem terénní pečovatelské služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách, kterou v současné době poskytuje ve Šlapanicích, Bedřichovicích 
a v Podolí u Brna. Terénní pečovatelská služba je poskytována každý den od 7 do 20 hodin 
včetně víkendů a svátků. Služba je poskytována za úhradu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. (ceník 
je přílohou). 
 
Nabízíme a zajišťuje pomoc a podporu pečovatelské služby seniorům, osobám se zdravotním 
postižením a rodinám s dětmi podle jejich potřeb. V rámci osobního jednání dohodneme 
rozsah a četnost služeb.  
 
Zajistíme Vám pomoc a podporu v takové míře, abyste zůstali co nejdéle ve svém domácím 
prostředí. Naše nabídka je široká a její obsah dokážeme přizpůsobit Vašim každodenním 
potřebám. Pomůžeme Vám s přípravou a podáním stravy na celý den, se základní hygienou, 
převlékáním, s nákupem, s vyzvednutím léků, Doprovodíme Vás na nákup, poštu, k lékaři, na 
úřad nebo někam, kam už to sami nezvládnete, když je rodina v zaměstnání. Dále Vám může 
pomoci s vypráním a žehlením ložního i osobního prádla a převléci lůžkoviny. 
 

 
Příklady potřeb, které svou činností dokážeme u uživatele podpořit nebo zabezpečit: 
• Pomůžeme s osobní hygienou – denní i „velkou“ koupelí, také s výkony fyziologické 

potřeby, s výměnou inkontinenčních pomůcek. Pomůžeme vám s oblékáním i celkovou 
úpravou vzhledu. 

• Pomůžeme vám s přesuny v rámci domácnosti – z lůžka i na lůžko, se změnou polohy,  
i s pohybem mimo domov apod. 

• Pomůžeme vám připravit nebo obstarat stravu – nákupem, přípravou, dovozem. 

• Pomůžeme vám pečovat o domácnost – o prádlo, o běžný úklid, s obsluhou běžných 
spotřebičů, nakládání s odpadky apod. 

• Pomůžeme s kontaktem s okolím – s rodinou, s přáteli, lékaři, veřejnými institucemi. 

• Pomůžeme Vám s vaší oblíbenou činností, nebo pomůžeme zpět získat dovednosti, které 
jste např. kvůli zdravotnímu stavu pozbyli. 

• Vyzvedneme recept i léky, v případě potřeby zajistíme přivolání pomoci. 

• Poradíme, pomůžeme s hospodařením s finančními prostředky nebo s řešením sociálních 
dávek. 

• Zprostředkujeme poradenství v jiných oblastech práv a osobních záležitostí. 

• Pomůžeme zprostředkovat péčí o děti – např. u trojčat a vícerčat. 

 

Příklad výpočtu:  podání snídaně   30 minut – 65 Kč 

       pomoc s osobní hygienou 30 minut – 65 Kč 

       podání oběda a pití 30 minut – 65 Kč 

       Celkem denně  90 minut – 195 Kč  

 

Úkony pečovatelské služby můžete hradit z Příspěvku na péči, který vyplácí Úřad práce Brno-
venkov, Křenová 25. Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu nepříznivého 
zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. 
Finanční prostředky z příspěvku na péči slouží k zajištění pomoci fyzickým osobám při 
zvládání základních životních potřeb.  
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Pečovatelská služba nemůže provádět zdravotnické úkony. Zdravotnické/ošetřovatelské 
úkony spadají pod zdravotnické služby a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Váš obvodní 
lékař vám pomůže, takové služby předepsat.  
 
Bližší informace Vám podá:  
vedoucí odboru:  Mgr. Soňa Střechovská, tel.: 533 304 600 
sociální pracovnice:  Bc. Zuzana Sovová na MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7,  

1. patro, kancelář č. 118. tel.: 533 304 334, 725 919 387, 
 
e-mail:      pecovatelska.sluzba@slapanice.cz 
web:      www.slapanice.cz 

 
 

Informace k PnP  
V případě, že Váš zdravotní stav již vyžaduje dlouhodobě celodenní péči jiné osoby a 
krátkodobá návštěva pečovatelské služby již není dostatečná, máte možnost požádat o 
přiznání sociální dávky „Příspěvek na péči“. Podstatou této dávky je, že již při podání žádosti 
si zvolíte osobu sobě blízkou nebo příbuznou, ale také např. osobu známou tzv. asistenta 
péče, kdy tato osoba bude uvedena jako osoba, která Vám zajišťuje a poskytuje potřebnou 
péči. Poskytovatelem pomoci (péče) však může být i pečovatelská služba. Tiskopis žádosti je 
dostupný na webových stránkách www.uradprace.cz. Vyplněná žádost + tiskopis oznámení o 
poskytovateli pomoci se podává na kontaktním pracovišti pobočky Úřadu práce Brno-venkov, 
Křenová 111/25, Brno. Toto za Vás může učinit pečující osoba. Následně Vás, nebo osobou 
pečující, kontaktuje sociální pracovník ÚP ČR a bude domluveno provedení sociálního šetření, 
při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života ve Vašem přirozeném prostředí. 
Následně pobočka Úřadu práce zašle na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení 
žádost o posouzení stupně závislosti na péči. Při posuzování vychází z doloženého nálezu 
zdravotního stavu, a to Vašim praktickým lékařem. Na základě tohoto posudku pak Úřad práce 
vydá rozhodnutí o tom, zda se Příspěvek na péči přiznává či nikoliv.      
 

 
CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Platnost tohoto ceníku je od 01.06.2022 

 Název úkonu Kč/h 
Kč/úkon 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

 1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč/h   ⃰

 2 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč/h   ⃰

 3 
 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru 

130 Kč/h   ⃰

 4 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/h   ⃰

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu: 

 

 1 pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/h   ⃰

 2 pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč/h   ⃰

 3 pomoc při použití WC 130 Kč/h   ⃰

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

 1 Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální 
výživy a potřebám dietního stravování  

 

 2 dovoz nebo donáška jídla v terénu - donáška 8 Kč/úkon 

  dovoz nebo donáška jídla v terénu - dovoz 26 Kč/úkon 

 3 pomoc při přípravě jídla a pití 130 Kč/h   ⃰

 4 příprava a podání jídla a pití 130 Kč/h   ⃰
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 Pozn. k bodu 2: jedná-li se o osoby žijící ve společné domácnosti 
(manželé, sourozenci atd.) je cena za dovoz nebo donášku stravy 
účtována ½ ceny za úkon 

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

 1 běžný úklid a údržba domácnosti, 130 Kč/h   ⃰

 2 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například 
sezonního úklidu, úklidu po malování, 

130 Kč/h   ⃰

 3 donáška vody, 130 Kč/h   ⃰

 4 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 
topných zařízení, 

130 Kč/h   ⃰

 5 běžné nákupy a pochůzky, 130 Kč/h   ⃰

 6 velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení 
a nezbytného vybavení domácnosti, 

140 Kč/úkon 

 7 praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné 
opravy, 

80 Kč/kg 

 8 praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné 
opravy, 

80 Kč/kg 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

 1 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

130 Kč/h   ⃰

 
⃰ Platby úkonů za hodinu se počítají podle skutečně spotřebovaného času nezbytného 
k zajištění úkonu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich 
zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
 


