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P íklady dobré praxe:
Zajištění služby – téměř okamžitě 

jsme schopni zajistit službu u nového zá-
jemce nebo reagovat na změny u uživatele. 

Výběr obědů – uživatel dostává jídelní 
lístek a má možnost výběru jídel ze tří jí-
delen. 

Paprsek – každý měsíc vydáváme zpra-
vodaj PS Paprsek, kam uživatelé mohou 
přispívat. 

Půjčovna pomůcek – uživatelé mají 
možnost výpůjčky zdravotních pomůcek. 

Akce pro seniory – každý rok pořá-
dáme pro seniory zájezd na poutní místo 
Svatá Hora a zveme seniory na setkání se 
zajímavými hosty.

Farní charita Pacov – pe ovatelská služba

Farní charita Pacov je církevní organizace patřící mezi složky Diecézní charity 
České Budějovice, která spolu s ostatními charitami Čech a Moravy tvoří sdružení 
Charita Česká republika. Středisko pečovatelské služby se nachází v centru města, 
služba je poskytována v pracovní dny od 7 do 15.30 hodin. Cílem naší služby je za-
jistit pomoc uživateli tak, aby mohl zůstat ve svém domácím prostředí a žít běžným 
způsobem života. Snažíme se, aby se uživatel při poskytování služby aktivně zapojil 
a využíval svých zachovaných tělesných a duševních schopností. Pomáháme uživa-
teli udržovat kontakty s  rodinou, přáteli či sousedy. Zprostředkováváme uživateli 
zapojení do běžné společnosti tím, že může s naším doprovodem využívat veřejné 
instituce, jako jsou úřady, pošta, obchody, veřejné kulturní akce atd. Služba je zare-
gistrována u Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Farní charita Pacov 
– pečovatelská služba
Náměstí Svobody 2, 395 01 Pacov

P íklady dobré praxe:
Pravidelná setkávání s  uživateli 

služby – každoročně pořádáme poseze-
ní, kde se setkávají jak uživatelé naší služ-
by, tak i  ostatní senioři z  města. Každý 
rok se koná rovněž setkání s  plánskými 
rybáři a  společná posezení v  re-
stauraci. Vždy je zajištěno občer-

stvení a  doprovodný program ve 
spolupráci s učiteli a žáky místní základní 
a  mateřské školy nebo v  podobě oblíbené 
dechové hudby. Další aktivity pořádáme 
v klubovně pečovatelského domu, která je 
rovněž pravidelně využívána místním klu-
bem důchodců.

D m s pe ovatelskou službou Planá nad Lužnicí, 
okres Tábor, p ísp vková organizace

Dům s pečovatelskou službou je příspěvkovou organizací města Planá nad Lužnicí. 
Poskytuje pečovatelskou službu na území města v domácnostech uživatelů a ve dvou 
pečovatelských domech. Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc, podpo-
ru a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností žijícím v Plané nad Lužnicí, 
jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Služba usiluje o zachování důstojného 
života, udržení soběstačnosti a vlastní vůle uživatelů. Hlavním cílem pečovatelské 
služby je spokojenost uživatelů s  poskytovanou službou. Uživatelé s  její pomocí 
mohou žít co nejdéle ve vlastních domácnostech. Dále usiluje o poskytování služby 
v souladu se standardy kvality sociálních služeb, motivování a podporování uživa-
telů k aktivitě a sociálnímu začleňování a poskytování služby na základě znalosti 
potřeb a přání uživatele.

Dům s pečovatelskou službou 
Planá nad Lužnicí, okres Tábor, 
příspěvková organizace
Zákostelní 661, 
391 11 Planá nad Lužnicí

Certi+ kace pečovatelských služeb:

Péče, individuální 
přístup a partnerství

Stravování

Bodové hodnocení           408,6 bodu

Celkem

Certi+ kace pečovatelských služeb:

Péče, individuální 
přístup a partnerství

Stravování

Bodové hodnocení            409,8 bodu

Celkem
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