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Držitelé certiÞ kátu 

Zna ka kvality v sociálních službách

www.znackakvality.info

P íklady dobré praxe:

Ucelený program sedmi terapií propojený 
se sociálními službami a  školní docházkou 
– jedinečný model, který přináší kvalitní péči 
o  děti a  mládež s  postižením, je také přínosem 
pro rodinu a pečovatele těchto dětí. Díky tomuto 
systému mohou fungovat jako rodina, trávit spolu 
volný čas místo odpoledního „obíhání“ odborných 

terapií, konzultací apod. Pilířem naší péče je pro-
gram sedmi terapií (fyzioterapie, arteterapie, lo-
gopedie, muzikoterapie, canisterapie, ergoterapie, 
augmentativní a alternativní komunikace), který 
navazuje na sociální služby osobní asistence, den-
ní stacionář a raná péče.

Základní škola a Mate ská škola a poskytovatel 
sociálních služeb, Ka ka, o. p. s. 

Sociální služba denní stacionář v Centru Kaňka je určena dětem, mládeži a dospělým osobám 
s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením ve věku od dvou let. Aktuální 
kapacita stacionáře je 12 klientů z Tábora a okolí. Areál bývalé mateřské školy je umístěn v centru 
táborského Sídliště nad Lužnicí a je v těsné blízkosti zastávky MHD, s možností parkování. Vlastní-
kem objektu je město Tábor. V pavilonech Kaňky se nachází pracovna denního stacionáře, odborné 
terapeutické pracovny, výdejna jídla, jídelna, bezbariérové toalety a koupelna, administrativní zá-
zemí. Kolem pavilonů je zahrada, vstupy do pavilonů jsou bezbariérové.

V rámci sociální služby denní stacionář jsou poskytovány sociálně terapeutické činnosti (skupi-
novou nebo individuální formou): arteterapie, ergoterapie, fyzioterapie, logopedie, muzikoterapie 
a canisterapie. Probíhají v terapeutických pracovnách vybavených řadou speciálních pomůcek. Čin-
nosti denního stacionáře jsou zaměřeny na nácvik a upevnění samostatnosti a sebeobsluhy, rozvoj 
rozumových a pracovních schopností, orientaci a komunikaci apod.

ZŠ a MŠ a poskytovatel 
sociálních služeb, Kaňka, o. p. s. 
Helsinská 2731, 390 05 Tábor

P íklady dobré praxe:
Časový rozsah služby, kontrolní mechanis-

mus, výběr stravy a nabídka diet a personální 
stabilita – služba je poskytována celoročně, den-
ně v rozmezí 7–19 hod. Pro zajištění lepší obsluž-
nosti uživatelů je služba rozdělena do  4 útvarů. 
Jako zpětná vazba poskytované péče je měsíčně 
prováděno minimálně u  dvou uživatelů zjišťová-
ní spokojenosti a  zároveň i  ze strany útvaru vni-
tropodnikové kontroly jsou prováděny kontroly 
na základě stanoveného harmonogramu se zamě-
řením na dodržování legislativy, spokojenosti uži-
vatelů, hygienicko-epidemiologických předpisů. 
Za výjimečnost naší služby považujeme stravová-
ní s nabídkou výběru z více druhů jídel a zároveň 

nabídku tří typů diet. Teplá strava je nabízena 
6× týdně. Výjimečnost námi nabízené sociální služ-
by spatřujeme také v:
• širokém pokrytí města Plzně a přilehlých oblastí;
• stabilitě personálu; 
• téměř okamžitém zajištění požadovaných so-

ciálních služeb; 
• návaznosti na domácí ošetřovatelskou péči a po-

bytová zařízení sociálních služeb;
• nabídce fakultativních služeb, která je přizpůso-

bena poptávce uživatele.
V  roce 2014 byla organizace MÚSS Plzeň jako 

celek oceněna Cenou hejtmana pro Plzeňský kraj 
za společenskou odpovědnost ve veřejném sektoru.

M stský ústav sociálních služeb m sta 
Plzn , Pe ovatelská služba 

Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénních sociálních služeb cílové skupině uživa-
telů s ohledem na jejich individuální potřeby a osobní cíle. Cílenou snahou je zachování co nejvyšší 
míry jejich dosavadní životní úrovně, zajištění co nejdelšího možného pobytu v jejich přirozeném 
prostředí a  oddálení jejich umístění do  pobytového zařízení. Principem poskytování je zabránit 
sociálnímu vyloučení cílové skupiny uživatelů a jejich zpětné začlenění do společnosti, docílení co 
nejvyššího stupně samostatnosti a nezávislosti na jiné fyzické osobě. Pečovatelská služba je vyba-
vena nezbytným zázemím, které splňuje pracovní a hygienické požadavky kladené na pracoviště. 
Samozřejmostí je vybavení výpočetní technikou, trezorem a prostředky komunikační techniky. 

Městský ústav sociálních služeb 
města Plzně, Pečovatelská služba
Klatovská třída 777/90, 
Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 
301 00 Plzeň

Certi0 kace pečovatelských služeb:

Péče, individuální 
přístup a partnerství

Stravování

Bodové hodnocení           412,3 bodu

Celkem

Certi0 kace ambulantních služeb:

Prostorové dispozice 
a personální zajištění 
služby

Podpora integrace 
uživatelů do běžného 
života

Rozvoj individuálních 
kompetencí

Péče a stravování

Bodové hodnocení                864 body

Celkem


