Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod

CENÍK
KOMERČNÍCH SLUŽEB
platný od 1. 1. 2022
Úkon/služba

1
2

Cena

OBĚD
Oběd (osobní odběr do jídlonosiče nebo oběd v jídelně Charity
v Uherském Brodě)

Cena*
89,- Kč

Dovážka oběda do domácnosti

25,- Kč

Pronájem jídlonosiče

Cena*

1

Pronájem jídlonosiče

30,- Kč / měsíc

1

PEDIKÚRA vč. dopravy
Pedikúra v domácnosti

Cena*
300,- Kč / úkon

MASÁŽE vč. dopravy

Cena*
30 min. masáž +
15 min. příprava
30 min.

450,- Kč

Antistresová masáž hlavy

20 min.

200,- Kč

4

Lymfatická masáž obličeje

25 min.

250,- Kč

5

Masáž obličeje a dekoltu

20 min.

200,- Kč

6

Medová detoxikační masáž

20 min.

250,- Kč

7

Masáž baňkami a baňkování – bude v nabídce
po absolvování kurzu.

8

Barvení obočí

70,- Kč

9

Formování obočí

60,- Kč

DOPRAVA OSOB

Cena*
12,- Kč/km +
250,- Kč/hodina za
doprovod pracovníka

1

Klasická masáž v domácnosti

2

Reflexní masáž plosky nohy

3

1

Doprava vč. DPH

300,- Kč
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VYSOUŠEČ VZDUCHU
1

Cena*

Vysoušeč vzduchu – Odvlhčovače vzduchu a vysoušeče vlhkosti
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

50,- Kč/den
Cena*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Antidekubitní matrace s kompresorem
Antidekubitní matrace s kompresorem s postelí
Antidekubitní podložka s postelí
Antidekubitní podložka samostatná
Hrazda k lůžku
Chodítko
Invalidní vozík mechanický
Jídelní stolek k lůžku
Polohovací postel elektrická
Rolátor
Různé samostatné drobné pomůcky
Toaletní židle pevná
Toaletní židle pojízdná
Vanový zvedák
Vysoké chodítko
Zvedák

25,- Kč/den
20,- Kč/den
20,- Kč/den
25,- Kč/den
4,- Kč/den
10,- Kč/den
25,- Kč/den
15,- Kč/den
35,- Kč/den
15,- Kč/den
2,- Kč/den
15,- Kč/den
20,- Kč/den
35,- Kč/den
20,- Kč/den
35,- Kč/den

17
18
19

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE
Koncentrátor kyslíku
Odsávačka
Infuzní pumpa

Cena*
40,- Kč/den
35,- Kč/den
35,- Kč/den

Výše vratné
zálohy

1 500,- Kč

1 500,- Kč
1 500,- Kč

1 500,- Kč
1 500,- Kč
1 000,- Kč
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Montáž 60 minut
Montáž 30 minut
Demontáž 60 minut
Demontáž 30 minut
Údržba a čištění 50
Údržba a čištění 100
Výnos do 1. patra (dva pracovníci)
Výnos do 2. patra (dva pracovníci)
Výnos do 3. patra (dva pracovníci)
Výnos do 4. patra (dva pracovníci)
Výnos do 5. patra (dva pracovníci)
Výnos do 6. patra (dva pracovníci)

Cena*
250,- Kč
125,- Kč
250,- Kč
125,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
750,- Kč
1 000,- Kč
1 250,- Kč
1 500,- Kč

Doprava pomůcky do domácnosti = 18,- Kč/km.*
*ceny jsou uvedené vč. DPH

Aktualizováno v Uherském Brodě, dne 30. 11. 2021
PaedDr. Ing. Petr Houšť, MBA
ředitel Charity Uherský Brod
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Pravidla poskytování komerčních služeb
OBĚDY:
Vedoucí kuchyně s jídelnou
Michal Fojtík
M: 724 651 251
T: 572 630 648
E-mail: michal.fojtik@uhbrod.charita.cz
lenka.jezkova@uhbrod.charita.cz
• Strava je zajištěna z Kuchyně Charity Uherský Brod.
• Strávníci mají na výběr ze dvou druhů hlavního jídla (pondělí – pátek), v sobotu, neděli a svátky
poskytujeme pouze jedno hlavní jídlo. Na základě vybraného jídla se obědy vydávají. Veřejnost zde
v Charitě objednává stravu na zakoupené stravenky (alespoň den dopředu) a klienti v
domácnostech zakroužkují jídelníček na celý týden.
• Jídelníčky na další týden jsou rozesílány a vyvěšeny každé úterý (na nástěnkách, na webových
stránkách Charity Uherský Brod, do domácností – ve středu se vyplněné jídelníčky zase odevzdávají
rozvážce).
• Odhlašování nebo přihlašování stravy na následující den je možné nejpozději do 13:00 hodiny
předchozího dne.
• Stravu do domácnosti rozvážíme na základě písemné smlouvy, kterou si musí zájemce uzavřít
osobně v budově Charity Uherský Brod (kancelář Kuchyně, 1. patro – p. Lenka Ježková – zástupce
vedoucího Kuchyně).
Forma vyúčtování: Za stravu do domácnosti je účtována vždy celková cena za oběd
vč. dovážky (89 + 25 = 114,- Kč/ks).
• Nabízíme možnost pronajmout Charitní jídlonosiče za 30,-/ks za měsíc, nebo je nutné mít dva
vlastní nerezové jídlonosiče. Pokud klient nevrací čisté jídlonosiče, posílá se mu upomínka s prosbou
o nápravu.
• Platba za odebrané obědy se účtuje na konci měsíce a hradí se do 15. dne následujícího měsíce.
Obědy je možné zaplatit v pohodlí domova hotově, přímo řidiči rozvážky oběda oproti dokladu o
zaplacení. Stravu je možné uhradit také přes účet bezhotovostně (k tomu je nutné sdělit do smlouvy
e-mailovou adresu, na kterou se plátci zasílá faktura). Uhradit za stravu je možné též v budově
Charity v účtárně osobně.
• Strávníci mohou dovážku oběda do domácnosti ukončit bez udání důvodů na základě sepsané
dohody o ukončení, po zaplacení všech neuhrazených obědů.
• Strava v jídelně – strávníci se mohou najíst v Jídelně Charity nebo si osobně odebrat oběd do
jídlonosiče pouze za zakoupenou stravenku.
• Doba prodeje stravenek:
o Středa: 10:30 - 12:00 a 13:00 - 14:00 hod. v kanceláři účtárny Charity Uh. Brod – 1. patro,
dveře č. 14
• Provozní doba výdejny jídla:
Po - Pá 11:00 - 13:00
So - Ne 11:00 - 12:30
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PEDIKÚRA, MASÁŽE:
Koordinátor pedikúr, masáží
Olga Slabiňáková
M: 724 651 282
T: 572 637 333
E-mail: olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz

Pedikér, masér
Adam Zámečník
M: 732 498 702
E-mail: adam.zamecnik@uhbrod.charita.cz

PEDIKÚRA:
• Pedikúry se poskytují přímo v domácnosti osob.
• Zájemci o tuto službu jsou vždy dostatečně dopředu telefonicky informováni o přesném čase
poskytování.
• Před započetím poskytování pedikúry si klient připraví: vhodné prostředí, malý lavor s vodou,
přístup k teplé vodě a 2x ručník. Doporučuje se alespoň 20 min. před pedikúrou namočit chodidla.
• Charita si zajišťuje své nástroje a přípravky pro ošetření chodidel – jsou v ceně pedikúry.
• Pedikúru nelze provádět v případě jakýchkoli poranění chodidel či otevřených ran.
• Platba za pedikúru probíhá po ukončení pedikúry přímo do rukou pedikérky/pedikéra. O zaplacení
pedikúry je vydán příjmový pokladní doklad, ihned na místě.
MASÁŽE:
• Masáže se poskytují přímo v domácnosti osob.
• Cena masáže je vč. dopravy ke klientovi.
• Zájemci o tuto službu jsou vždy dostatečně dopředu telefonicky informováni o přesném čase
a místě poskytování.
• Masáže jsou poskytovány primárně klientům sociálních služeb Charity Uherský Brod.
• Před započetím poskytování masáže si klient připraví: vhodné prostředí – dostatečný prostor pro
mobilní lůžko, 1x ručník, 1x osuška.
• Charita si zajišťuje své masážní lůžko, jednorázové pomůcky, masážní přípravky a přípravky pro
kosmetiku – vše v ceně masáže.
• Platba za masáž probíhá po ukončení masáže – přímo do rukou masérovi. O zaplacení masáže je
vydán příjmový pokladní doklad, ihned na místě.
• Masáž nelze provádět:
o při akutních zánětech
o při nachlazení, chřipce a horečnatých onemocněních
o během onemocnění způsobující závažné krvácení (např. při leukémii)
o při poranění břišní dutiny
o při selhání životně důležitých orgánů
o bezprostředně po těžkém jídle
o pod vlivem alkoholu či drog
o při srdečních onemocněních
o při nádorových onemocněních
o při zánětech svalů
o po nedávných operacích, nevyšetřených úrazech
o při celkové tělesné vyčerpanosti
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DOPRAVA OSOB:
Koordinátor dopravy osob
Olga Slabiňáková
M: 724 651 282
T: 572 637 333
E-mail: olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz
• Časový rozsah služby:
Po – Pá 7:00 – 15:30
• Dopravu poskytujeme pouze v předem dohodnutém časovém rozsahu.
• Službu nelze poskytnout o víkendech a státem uznaných svátcích.
• Počet započtených kilometrů odpovídá skutečnému počtu ujetých kilometrů vozidlem z Charity
Uherský Brod na místo a zpět.
• Doprava je poskytována zpravidla osobám, resp. klientům sociálních služeb Charity Uherský Brod,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu.
• Doprava je určena též vozíčkářům a zdravotně tělesně postiženým.
• Nepřevážíme nábytek, zvířata.
• Doprava je omezena zpravidla na území Zlínského kraje a může být odmítnuta z důvodu
nedostatečné kapacity či personálního zajištění.
• Doprovod pracovníka se počítá zvlášť a odpovídá času samotnému doprovodu osoby např. k lékaři,
na úřady apod.
ODVLHČOVAČ VZDUCHU, VYSOUŠEČ VLHKOSTI:
Vedoucí NDC sv. Vincence Uherský Brod
Bc. Bohumila Jančová
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod
Vazová 2497, 688 01 Uherský Brod
M: 601 387 996
E-mail: bohumila.jancova @uhbrod.charita.cz
•
•

používá se k vysoušení objektů (povodně, přívalové deště, vlhkost v domě...)
zapůjčení: pondělí – pátek, po telefonické domluvě
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KOMPENZAČNÍ POMŮCKY:
Koordinátor půjčovny kompenzačních pomůcek
Olga Slabiňáková
M: 724 651 282
T: 572 637 333
E-mail: olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz
Provozní doba půjčovny:
Úterý
13:00 – 14:30
Středa
13:00 – 17:00
Čtvrtek
13:00 – 14:30

➢
➢
➢
➢

Půjčovna je určena:
osobám se zdravotním postižením
seniorům
lidem po úrazech
rodinným příslušníkům k usnadnění péče o své blízké
• Služba se poskytuje na základě uzavření písemné smlouvy.
• Klient je oprávněna užívat uvedené věci pouze ve své domácnosti, nesmí je přenechat žádné další
osobě.
• Klient je povinen chránit pomůcky před poškozením, krádeží nebo zničením. V případě poškození
pomůcky je klient povinen uhradit opravu pomůcky a to na základě Poskytovatelem předloženého
dokladu o provedené opravě u smluvního partnera.
• Charita si vyhrazuje právo kontroly pomůcek v době, kdy mají pomůcku/ky v držení.
• Klient se zavazuje vracet pomůcku čistou a řádně dezinfikovanou. Antidekubitní matrace
s pulsátorem nesmí být čištěna lihovými roztoky a ani s nimi přicházet do kontaktu.
• Klient je povinen předem zaplatit vratnou zálohu za zapůjčení polohovací postele elektrické.
• V případě dopravy pomůcky uhradí klient dopravné (tam i zpět) za cenu 18,- Kč/km.
• Úhrada za montáž a demontáž kompenzačních pomůcek, podle ceníku doplňkových služeb. Pokud
k této činnosti bude třeba z důvodů velké váhy přepravované pomůcky 2 pracovníků, pak se částka
zdvojnásobuje.

ZDRAVOTNÍ POMŮCKY:
Vrchní sestra
Bc. Martina Marečková
T: 572 637 333
M: 603 158 773
E-mail: martina.mareckova@uhbrod.charita.cz
• Pacient je povinen předem zaplatit vratnou zálohu za zapůjčení zdravotnického přístroje (záloha se
neúčtuje hospicovým pacientům).
• U pacientů Domácí hospicové péče je cena zapůjčení v ceně poskytování této služby.
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