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Pro účely této příručky jsou zmíněni někteří poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb 

působící na Jindřichohradecku a v jeho blízkém okolí. Kompletní seznam k dispozici v Registru 

poskytovatelů sociálních služeb: www.iregistr.mpsv.cz a v Registru poskytovatelů zdravotních 

služeb: www.nrpzs.uzis.cz. 

  

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1610975886178_4
https://nrpzs.uzis.cz/
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1 ÚVOD 

Brožura je shrnutím základních informací a je doplněna o důležité kontakty na poskytovatele 

služeb, které by mohli pečující na Dačicku potřebovat.  

Je uvedena modelová situace, do které se mohou pečující dostat a je nastíněno, jak je možné 

tuto situaci řešit. Naleznete zde i tabulku pro rychlou orientaci, jak rozlišit zdravotní a sociální 

služby. Jsou přiblíženy zdravotní služby, a to domácí zdravotní péče a domácí hospicová péče. 

Následně se věnujeme službám sociálním – pečovatelské službě, terénní odlehčovací péči, 

osobní asistenci, domovu seniorů a také domu s pečovatelskou službou. V každé kategorii 

jsou vždy nejprve uvedeni všichni poskytovatelé a jejich kontakty a poté jsou představeni 

podrobněji. Zmíněny jsou také doprovodné sociální služby, a to půjčovna kompenzačních 

pomůcek a poradna pro pečující. A nakonec je ponechán prostor základním informacím o 

sociálních dávkách, které mohou pečující využívat.  

Naším cílem bylo vytvořit jednoduchou a přehlednou příručku, která pomůže pečujícím lépe 

se zorientovat v tom, jaké služby jsou na Dačicku dostupné, jaké jsou podmínky jejich 

využívání a kde se dozvědět o konkrétní službě více informací.  

1.1 MODELOVÁ SITUACE 

Příklad situace, do které by se mohli pečující dostat s nastíněním možného řešení situace.  

Paní Veselé je 82 let. Je vdova a v bytě žije sama. Syn s rodinou bydlí v sousední obci. 

Nedávno nešťastnou náhodou upadla a zlomila si kyčel. Nyní je po operaci a v nejbližších 

dnech ji propustí z nemocnice domů. Hospitalizaci na LDN odmítá i přes to, že její syn i snacha 

chodí do práce a nemohou se o ni nepřetržitě starat. Syn tak na základě přání své maminky 

zajišťuje návštěvy zdravotních sester přímo u ní doma a péči pečovatelek v době jeho 

nepřítomnosti. Ještě před maminčiným návratem půjčuje z půjčovny invalidní vozík a toaletní 

židli pro jednodušší adaptaci v domácím prostředí. Z nemocnice paní Veselá dostává poukaz 

na péči poskytovanou sestrami domácí péče, kterou indikuje ošetřující lékař, tato péče je 

hrazena ze zdravotního pojištění. Zdravotní sestry pak na jejím základě chodí k paní Veselé 

několikrát týdně rehabilitovat. O jejím aktuálním stavu pravidelně informují praktického lékaře. 

Po 14 dnech od propuštění z nemocnice končí platnost poukazu a další návštěvy poté 

předepisuje praktický lékař. Jelikož syn paní Veselé chodí do práce, objednává pro ni vždy na 

dopoledne odlehčovací službu. Pečovatelka této služby dohlíží na paní Veselou, podá jí 

snídani a oběd, pomůže jí do koupelny a zbytek času jí dělá společnost. Syn paní Veselé tedy 

ví, že je o maminku v jeho nepřítomnosti postaráno a nemusí se o ni strachovat. 

V průběhu rehabilitací paní Veselá zjišťuje, že pohovka, na které leží, nevyhovuje, a proto si 

ještě půjčuje polohovací postel i s hrazdou, díky které se na posteli lépe pohybuje.  
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2 ROZDÍL MEZI ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBOU 

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 
(VĚTŠINOU HRAZENO ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ) 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 

(HRADÍ UŽIVATEL) 

péče o rány – převazy dekubitů, 
chronických ran a podobně, bandážování 

dovoz jídla, pomoc při podání nebo přípravě 
jídla 

rehabilitace a polohování 
pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na 
lůžko nebo vozík 

podání léků (tablety, masti, náplasti, infuze), 
nácvik správné aplikace injekcí 

pomoc při úkonech osobní hygieny, např. 
dopomoc při sprchování, výměna pomůcek 

pro inkontinentní a podobně 

výměna a ošetření permanentních katetrů u 
mužů i žen, cévkování mužů i žen 

nákup, praní, žehlení, údržba domácnosti 

měření tlaku a pulzu, odběry krve, moči, 
stolice 

zastoupení pečujících v době jejich 
nepřítomnosti – odlehčovací služby, lze i 

několik hodin denně 

pravidelné kontroly chronicky nemocných – 
diabetiků, kardiaků atp. 

doprovod na úřady, k lékaři, vyřízení 
pochůzek 

péče o onkologické pacienty – zajištění 
výživy, hydratace, management bolesti 

zapůjčení polohovací postele, chodítka, 
invalidního vozíku, antidekubitních pomůcek 

atd. 

hospicová péče – péče o umírající  
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3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY 

3.1 FORMY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:            

Terénní sociální služby – sociální služba je uživateli poskytována v místě jeho bydliště, popř. 
na jiném sjednaném místě. 
Pečovatelská služba, odlehčovací služba, osobní asistence atd. 

Pobytové sociální služby – uživatel v zařízení poskytující sociální služby bydlí. Úhradu za 
lůžko a stravu si hradí sám, úhrada za péči je hrazena z příspěvku na péči, který náleží v plné 
výši poskytovateli. 
Domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním 

režimem atd. 

Ambulantní sociální služby – uživatel dochází do zařízení poskytujícího sociální služby. 
Centra denních služeb, denní stacionáře, sociální poradny (odborné sociální poradenství je 

poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob) atd. 

3.1.1 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

Pečovatelská služba nejčastěji poskytuje:  

● pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

● pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

● poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

● pomoc při zajištění chodu domácnosti. 

Tyto služby si uživatel hradí sám, popřípadě lze na jejich úhradu využít příspěvek na péči, 

pokud je přiznán.     

Základní sociální poradenství je poskytováno zdarma. 

RESIDENT 2000 o.p.s. 

KONTAKT:  
Svobodova 106, 380 01 Dačice  
kancelář: Antonínská 85 (nemocnice – nad lékárnou), Dačice 
tel.: 778 409 816  
e-mail: socialni@resident2000.cz  
web: www.resident2000.cz  

LEDAX o.p.s.  

KONTAKT: 
Bratrská 221, 380 01 Dačice 
e-mail: marie.cimburkova@ledax.cz 
tel.: 725 064 310 
web: www.ledax.cz 

  

http://www.resident2000.cz/
http://www.ledax.cz/
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PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA NOVÁ BYSTŘICE  

KONTAKT: 
Vídeňská 714, 378 33 Nová Bystřice 
tel.: 384 386 206 
e-mail: pecovatelske.sluzby@novabystrice.cz  
web: www.novabystrice.cz 

3.1.2 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Odlehčovací služba zastupuje pečujícího v době jeho nepřítomnosti, např. když je pečující 

v zaměstnání nebo potřebuje čas na odpočinek nebo na vyřízení svých záležitostí.  

V porovnání s pečovatelskou službou je poskytována většinou po delší časový úsek  

(cca 1-10 hod /den).  

Odlehčovací služba nejčastěji poskytuje: 

● pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

● pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

● poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

● sociálně terapeutické činnosti, 

● pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 

● výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

RESIDENT 2000 o.p.s. 

KONTAKT:  
kancelář: Antonínská 85 (nemocnice – nad lékárnou), Dačice 
tel.: 778 409 816  
e-mail: socialni@resident2000.cz  
web: www.resident2000.cz 

3.1.3 OSOBNÍ ASISTENCE 

Osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná osobám v jejich přirozeném prostředí. 

Je zaměřena na osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 

nebo zdravotního postižení. 

Služby: 

● pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

● pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

● poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

● sociálně terapeutické činnosti, 

● pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 

● výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

http://www.novabystrice.cz/
http://www.resident2000.cz/
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DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 

KONTAKT: 
Masarykova 295, Dačice I, 380 01 Dačice 
tel.: 736 523 633 
e-mail: lenka.holcova@jihlava.charita.cz 
web: www.jihlava.charita.cz 

3.1.4 DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná odbornými všeobecnými a specializovanými 

sestrami v přirozeném prostředí pacienta. Tato péče zkracuje či zcela nahrazuje hospitalizaci 

klienta v nemocnici nebo pobytovém zařízení. 

Domácí péči může předepsat praktický lékař, specialista nebo lékař v nemocnici na základě 

zdravotního stavu pacienta. 

Služby: 

● odběry krve a jiného biologického materiálu, 

● aplikace injekcí, 

● pooperační péče, 

● převazy ran, diabetických a kožních defektů, 

● nácvik aplikace inzulínu, sledování stavu, kontrola glykémie, 

● cévkování, klyzma, výplachy, 

● ošetření všech druhů stomií kvalifikovanými stomtickými sestrami, 

● podání infuzí, 

● ošetřovatelská rehabilitace, 

● kyslíková terapie, 

● komplexní péče o umírající (domácí hospicová péče). 

DOMÁCÍ PÉČE DAČICE s. r. o. 

KONTAKT: 
Antonínská 85, 380 01 Dačice 
tel.: 384 358 206 (v pracovní době), 607 802 390 (dispečink 24/7) 

e-mail: sestra@dp-dacice.cz 

web: www.moje-sestra.cz 

3.1.5 HOSPICOVÁ PÉČE 

Hospicová péče nabízí těžce nemocným v terminálním stavu a jejich blízkým účinnou pomoc, 

kdy už jsou prostředky klasické medicíny, síly a schopnosti nejbližšího okolí pečovat o 

nemocného nedostačující.  

Hospicová péče se snaží o to, aby závěrečná část života těžce nemocného pacienta byla 

maximálně kvalitní a netrpěl bolestí a aby mu byla poskytnuta kvalitní péče jak fyzická 

(hygiena, odstranění bolesti), tak psychická, včetně péče duchovní (má-li pacient zájem). 

Součástí komplexní hospicové péče je paliativní medicína, která se zabývá odstraňováním, 

tlumením jakýchkoli bolestí pacienta. 

  

mailto:lenka.holcova@jihlava.charita.cz
http://www.jihlava.charita.cz/
http://www.moje-sestra.cz/
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DOMÁCÍ PÉČE DAČICE s. r. o. 

KONTAKT:  
Antonínská 85, 380 01 Dačice 
tel.: 384 358 206 (v pracovní době), 607 802 390 (dispečink 24/7) 
e-mail: sestra@dp-dacice.cz 

web: www.moje-sestra.cz 

3.1.6 DOMOVY PRO SENIORY 

V domovech pro seniory se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Je to 

pobytová sociální služba. 

Služby: 

● poskytování ubytování, 

● poskytování stravy, 

● pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

● pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu, 

● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

● sociálně terapeutické činnosti, 

● aktivizační činnosti, 

● pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

DOMOV SENIORŮ DAČICE  

KONTAKT: 
Antonínská 101, 380 01 Dačice 
tel.: 384 496 477 
e-mail: info@dsdacice.cz 
web: www.dsdacice.cz 

3.1.7 DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM  

Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba, která je poskytována osobám, z 

důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí 

a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, 

jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné osoby. 

Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB J. HRADEC 

KONTAKT: 
Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec 
tel.: 384 322 067 

e-mail: vedoucí@dsjh.cz 

web: www.dsjh.cz 
  

http://www.moje-sestra.cz/
http://www.dsdacice.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chronick%C3%A9_onemocn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_porucha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demence
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomoc
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9%C4%8De&action=edit&redlink=1
http://www.dsjh.cz/
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DOMOV SV. ANEŽKY  

KONTAKT: 
Velký Újezd 7, Kojatice, 675 32 Třebelovice 
tel.: 568 443 017 
e-mail: domov@dsvanezky.cz 
web: www.dsvanezky.cz 

SENIOR HOME, s. r. o. 

KONTAKT: 
Štěpnická 409, 588 56 Telč 
tel.: 773 833 238 
e-mail: telc@senior-home.cz 
web: www.senior-home.cz 

3.1.8 DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB J. HRADEC 

KONTAKT: 
Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec 
tel.: 384 397 709 
e-mail: info@cssjh.cz 
web: www.sschj.cz 

3.1.9 DENNÍ STACIONÁŘ 

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu 

věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé 

pomoci jiné fyzické osoby.  

Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou  a do služby docházejí jen na určitou část dne. Umožňuje 

lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň jejich 

pečovatelům nadále chodit do práce, či se věnovat jiným aktivitám. 

DOMOV SENIORŮ DAČICE  

KONTAKT: 
Antonínská 101, 380 01 Dačice 
tel.: 384 495 122 
e-mail: vedouci@dsdacice.cz 
web: www.dsdacice.cz 

3.1.10 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

Chráněné bydlení je určeno lidem s fyzickým, mentálním, duševním či kombinovaným 

postižením, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a potřebují podporu a péči.  

Ubytování je klientům poskytováno většinou v samostatných bytech, dále také v pokojích po 

jednom či dvou klientech. Byty se nacházejí v bezbariérovém domě, který je v běžné zástavbě 

a patří poskytovateli služby.  

  

mailto:domov@dsvanezky.cz
http://dsvanezky.cz/
mailto:telc@senior-home.cz
https://www.senior-home.cz/
http://www.sschj.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_onemocn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe%C4%8Dovatel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD
http://www.dsdacice.cz/
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Pracovníci služby poskytují podporu a péči klientům tak, aby podpořili jejich soběstačnost a 

umožnili jim prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život.  

Služby: 
● poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

● poskytnutí ubytování, 

● pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

● pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

● výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

● sociálně terapeutické činnosti, 

● pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ DAČICKÉ OKÉNKO 

KONTAKT:  
Třída 9. května 572, 380 01 Dačice  
tel.: 774 473 887  
e-mail: okna@okenko.eu  
web: www.otevrenaokna.cz 

3.1.11 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 

poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 

trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.  

FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC 

KONTAKT:  
Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec   
tel.: 731 604 554 
e-mail: info@jhradec.charita.cz 
web: www.jindrichuvhradec.charita.cz 

JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s. 

KONTAKT: 
Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec 
tel.: 702 28 484, 384 361 723 
e-mail: jindrichuvhradec@jczps.cz 
web: www.JCZPS o.p.s. 
  

RODINNÁ PORADNA JINDŘICHŮV HRADEC 

KONTAKT: 
Janderova 147, 377 01 Jindřichův Hradec  
tel.: 702 005 983, 384 326 320, 702 148 771 
e-mail: poradna@jh.cz 
web: www.jh.cz 

  

http://www.otevrenaokna.cz/
http://www.jindrichuvhradec.charita.cz/
mailto:jindrichuvhradec@jczps.cz
https://jczps.webnode.cz/
mailto:poradna@jh.cz
https://www.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/organizacni-slozky-mesta/domov-pro-matky-s-detmi-a-rodinna-poradna/rodinna-poradna/


 

12 

THEIA - KRIZOVÉ CENTRUM o. p. s. 

KONTAKT: 
Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec  
tel.: 724 243 726 Nonstop linka: 775 202 421  
e-mail: info@theia.cz  
linka pomoci: pomoc@theia.cz  
web: www.theia.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.theia.cz/
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4 DOPROVODNÉ A NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY 

4.1 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

Dům s pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb podle zákona č.108/2006 

Sb. o sociálních službách, ale jedná se o byty ve vlastnictví obce, o nichž také sama obec 

rozhoduje viz. kontakty na Městské úřady pro bližší informace.  

Byt v domě s pečovatelskou službou je nájemní byt, v němž má nájemce stejná práva a 

povinnosti jako v každém jiném nájemním bytě.  

Výhodou by měla být blízkost pečovatelské služby, kterou však obyvatelé domu nemusí 

využívat. Když se obyvatel rozhodne využívat pečovatelskou službu, má samozřejmě i nadále 

svobodu vybrat si poskytovatele sociálních služeb dle vlastního uvážení. 

Dům s pečovatelskou službou není pobytové zařízení sociálních služeb. 

4.1.1 KONTAKTY NA ODBORY SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

KONTAKT: 
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice 
tel.: 384 401 251, 720 934 257 
e-mail: soc.archiv@dacice.cz 
web: www.dacice.cz 

MĚSTSKÝ ÚŘAD JINDŘICHŮV HRADEC – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

KONTAKT: 

Růžová 30/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
tel.: 702 293 088 
e-mail: seniorcentrum.jh@seznam.cz 
web: https://www.jh.cz 

4.2 SOCIÁLNÍ LŮŽKA 

Komu je služba určena: 

● osobám, které již nepotřebují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby, a proto nemohou 

být propuštěny ze zdravotnického zařízení, 

● pobyt na oddělení sociálních lůžek je pouze dočasný, 

● služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno poskytování pobytových 

sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. domovy pro seniory, stacionáře, 

domy s pečovatelskou službou), nebo zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo 

zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (pečovatelská 

služba apod.), 

● služba je zpoplatněna. 

 

https://www.dacice.cz/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-socialnich-veci-1/
mailto:seniorcentrum.jh@seznam.cz
https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/senior-centrum.html
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Služby: 

● ubytování, 

● strava, 

● pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

● pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

● zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

● sociálně terapeutické činnosti, 

● aktivizační činnosti, 

● pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

NEMOCNICE DAČICE, a. s. 

KONTAKT:  
Antonínská 85/II, 380 01 Dačice 

tel.: 384 358 238 
e-mail: petra.celoudova@nemda.cz 

web: www.nemdac.cz 

4.3 PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK    

RESIDENT 2000 o.p.s. 

V půjčovně kompenzačních pomůcek si můžete zapůjčit např. polohovací postele, invalidní 

vozíky, toaletní židle, chodítka a mnoho dalšího.  

Poradíme Vám s výběrem kompenzačních i inkontinentních pomůcek. 

Služby: 

● půjčovna kompenzačních pomůcek 

● doprava a montáž elektrických polohovacích postelí 

● inko poradna 

● zdarma vzorky inkontinenčních pomůcek od různých výrobců 

● poradenství 

● ceník 

KONTAKT: 

Náměstí Míru 456, 378 81 Slavonice  
tel.: 770 158 578 

e-mail: pomucky@resident2000.cz  
web: www.resident2000.cz 

4.4 CENTRUM PRO PEČUJÍCÍ  

RESIDENT 2000 o.p.s. 

Centrum pro pečující pomáhá rodinám a lidem pečujícím o své nejbližší – seniory nebo osoby 

se zdravotním postižením.  

• Centrum nabízí pomoc při hledání možností souběhu péče o blízkého a fungování 

rodiny  - informuje o službách dostupných v lokalitě,  nabízí  pomoc s jejich 

kontaktováním a pomoc se zorganizováním péče v rámci rodiny 

http://www.nemdac.cz/
http://www.resident2000.cz/wp-content/uploads/2021/01/cen%C3%ADk-p%C5%AFj%C4%8Dovna-2022.pdf
http://www.resident2000.cz/
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• Dále poskytuje poradenství v oblasti vyřizování sociálních dávek a obstaráním 

kompenzačních, ošetřovatelských a inkontinenčních pomůcek. 

• Pořádá vzdělávací akce, např. přednášky, semináře s tématikou pečování a udržení 

se v kondici. 

• Vydává informační materiály a nabízí je bezplatně veřejnosti 

• Provozuje YouTube kanál (Centrum pro pečující), s krátkými přednáškami a 

videonávody pro pečující.  

• Nabízí bezplatné zapůjčení signalizačních zařízení pro seniory - Systém se skládá 

z alarmu umístěného u klienta doma a z tísňového tlačítka, které má klient na ruce. 

Alarm musí být vždy zapojen do zásuvky, pro případ výpadku proudu má baterii. 

V alarmu je vložena SIM karta, s předplaceným datovým tarifem. Tísňové tlačítko je 

voděodolné, klient je může mít neustále na ruce a nemusí jej sundávat ani při umývání 

(není vhodné do horké vody). V případě stisknutí tísňového tlačítka na alarmu, se alarm 

spojí s přednastaveným číslem pečujícího, alarm má mikrofon a reproduktory, je 

možné s ním telefonovat. Společnost RESIDENT 2000 o.p.s. neposkytuje tísňovou 

péči, pouze zapůjčuje zařízení jednotlivým zájemcům, kteří sami zodpovídají za příjem 

hovorů z alarmu. 

 

KONTAKT:  
Antonínská 85, 380 01 Dačice 
tel: 778 409 816 
e-mail: socialni@resident2000.cz 
www.resident2000.cz  

 

4.5 ÚŘAD PRÁCE 

ÚŘAD PRÁCE ČR - KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ DAČICE 

KONTAKT: 
Komenského 39, 380 01 Dačice  
tel.: 950 124 250 
e-mail: podatelna.jh@uradprace.cz 
web: www.uradprace.cz 

4.6 OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

JINDŘICHŮV HRADEC 

KONTAKT: 
Sládkova 332/II, 377 01 Jindřichův Hradec  
tel.: 384 359 111 
e-mail: posta.jh@cssz.cz  
web: www.cssz.cz 

mailto:socialni@resident2000.cz
http://www.resident2000.cz/
mailto:podatelna.jh@uradprace.cz
https://uradprace.cz/web/cz/dacice
http://www.cssz.cz/
http://www.cssz.cz/




 

 





 

 

   

 

  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato brožura byla vytištěna v rámci projektu ,,Pomáháme pečujícím“, který společnost 

RESIDENT 2000 o.p.s. realizuje za podpory Jihočeského kraje. Cílem projektu je zlepšení 

informovanosti osob, které pečují o své blízké v domácím prostředí. Brožuru zpracoval tým 

pracovníků společnosti RESIDENT 2000 o.p.s. 

 


