
Zdravotní i sociální péče u Vás doma! 
 

Všichni se můžeme dostat do životní situace, kterou sami jen obtížně zvládáme a potřebujeme 

pomoc. V takovém případě nastává otázka, jak tuto skutečnost co nejlépe a rychle řešit.  

Každý potřebný si může určit poskytovatele pomoci, požádat o příspěvek na péči a z tohoto 

příspěvku platit služby, které mu zajistí, aby se mu, i jeho blízkým, lépe žilo a vzniklá situace 

se nezdála tak beznadějnou. 

Jak Vám v této těžké životní situaci můžeme pomoci my?  

Občanské sdružení Sanus vzniklo v roce 1994. Je neziskovou organizací, která byla založena 

za účelem poskytování zdravotní a sociální péče  pro klienty, kteří se ocitli v nepříznivé 

životní situaci. Naším cílem je poskytovat takové služby, které lze realizovat v domácím 

prostředí klienta tak, aby bylo možné zachovávat si a rozvíjet, co v možná nejvyšší míře, 

důstojný život. 

Zdravotní péče v domácnosti: zahrnuje veškeré úkony, které provádí sestra v nemocničním 

zařízení a které jsou napsány od ošetřujícího lékaře, může zdravotní sestra provést i u Vás 

doma. Tyto činnosti jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a pro Vás bezplatné.  

Od pečovatelské služby můžete očekávat: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu. Pomoc při osobní hygieně. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.Nabízíme 

dovoz obědů do místa Vašeho bydliště. Máte možnost výběru z pěti druhů jídel včetně diet 

(protisklerotické, žaludeční – žlučníkové a diabetické). Pomoc při zajištění chodu domácnosti. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Jedná se o zpoplatněnou službu, která 

je prováděna na základě uzavření smlouvy.  

Dále nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek: chodítka, sedátko do vany, toaletní křeslo, 

nemocniční polohovací lůžko atd. 

Na požádání zajišťujeme i další činnosti podle přání klientů: Doprava naším vozidlem dle 

potřeby klienta. Dohled nad dospělou osobou v domácím prostředí. Doprovod uživatele za 

osobními záležitostmi. Fakultativní činnosti jsou hrazeny až do výše skutečných nákladů.  

Samozřejmě poskytujeme základní sociální poradenství, které je bezplatné! Máte možnost 

konzultovat složité sociální situace s našimi sociálními pracovníky.  

 

KONTAKT:   

Občanské sdružení Sanus Brno,  

Bílovice nad Svitavou, Komenského 733,  

tel.: 545227653, 777 758 263 

email: sanus.bilovice@atlas.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


