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Pečovatelská služba
Terénní forma pečovatelské služby 

je poskytována v provozních hodi-
nách 6.30 – 20.00 hod., včetně svát-
ků.

Kapacita terénní formy pečovatel-
ské služby: 30 klientů (okamžitá).

Kapacita ambulantní formy pečo-
vatelské služby: 4 klienti (okamžitá).

Základní činnosti pečovatelské 
služby:
a) Pomoc při zvládání běžných úko-
nů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání  �
jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání,  �
včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci,  �
samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo  �
vozík

b) Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hy-
gienu: 

pomoc při úkonech osobní hygieny  �
pomoc při základní péči o vlasy a  �
nehty
pomoc při použití WC �

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc  při 
zajištění stravy: 

zajištění stravy odpovídající věku,  �
zásadám racionální výživy a potře-
bám dietního stravování
dovoz nebo donáška jídla �
pomoc při přípravě jídla a pití �
příprava a podávání jídla a pití �

d) Pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti: 

běžný úklid a údržba domácnosti,  �
které uživatel bez pomoci cizí oso-
by nezvládne 
pomoc při zajištění velkého úklidu  �
domácnosti, například sezónního 
úklidu, úklidu po malování
donáška vody �
topení v kamnech, včetně donášky  �
a přípravy topiva, údržba topných 
zařízení
běžné nákupy a pochůzky �
velký nákup, například týdenní ná- �
kup, nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti
praní a žehlení ložního prádla, po- �
případě jeho drobné opravy
praní a žehlení osobního prádla,  �
popřípadě jeho drobné opravy

e) Zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím:

doprovázení dětí do školy, škol- �
ského zařízení, k lékaři a doprová-
zení zpět
doprovázení dospělých do školy,  �
školského zařízení, zaměstnání, k 
lékaři, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služ-
by a doprovázení zpět. 

Představujeme základní informace o ICSS
Integrované centrum sociálních 
služeb nabízí tyto služby: 

Denní stacionář �
Domov pro seniory �
Pobytová odlehčovací služba   �
Domácí zdravotní péče �
Stravování klientů sociálních služeb �

Fakultativní služba
dohled nad dospělým občanem v  �
rámci běžné pracovní doby (vstup 
do bytu spojený s kontrolou klien-
ta)
venčení, krmení malého domácí- �
ho zvířete (pes, kočka)
dohled nad užíváním léků �
využití gastronádoby (pouze v  �
souvislosti s využitím obědů od 
poskytovatele)
doprava vozidlem poskytovatele  �
po území města Jihlavy
manipulace s penězi (pochůzky  �
týkající se platby poskytovateli)
jídelní lístek �
měření teploty, TK (digitálním to- �
nometrem klienta nebo poskyto-
vatele)
ošetření nohou – pedikúra ve stře- �
disku osobní hygieny
ošetření nohou – pedikúra v do- �
mácnosti občana, včetně cesty pe-
čovatelky
koupel v koupacím lůžku. �

Denní stacionář 
Sídlí v nově zrekonstruovaném ob-

jektu na ulici Žižkova 2075/106 v 
Jihlavě. 

Zaměřuje se za poskytování služby 
osobám, jejich situace vyžaduje pra-
videlnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Péče je zaměřena především na pod-
poru a pomoc při běžných každo-
denních činnostech a vyplnění vol-
ného času.

Služba je poskytována formou am-
bulantní v provozním čase v pracovní 
dny od 6.30 hod. do 18.00 hod.

Klientům jsou k dispozici denní a 
odpočinková místnost, jídelna, pro-
story pro provádění osobní hygieny, 
středisko osobní hygieny a stálý do-
hled personálu.

Kapacita sociální služby: 20 klientů

Forma poskytování sociální 
služby: ambulantní

V rámci denního stacionáře na-
bízíme tyto základní činnosti:
a) Pomoc při osobní hygieně, nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygi- �
eny
pomoc při základní péči o vlasy a  �
nehty
pomoc při použití WC  �

b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy:

zajištění stravy odpovídající věku,  �
zásadám racionální výživy a potře-
bám dietního stravování
pomoc a podpora při podávání  �
jídla a pití

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizač-
ní činnosti:

nácvik a upevňování motorických,  �
psychických a sociálních schop-
ností a dovedností
podpora při získávání návyků sou- �
visejících se zařazením do běžné-
ho společenského prostředí včet-
ně využívání běžně dostupných 
služeb a informačních zdrojů, 
zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím

d) Sociálně terapeutické činnosti

e) Pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí.

Poskytovatel poskytuje sociální 
službu tak, aby klienti mohli uplatňo-
vat vlastní vůli při řešení své nepřízni-
vé sociální situace.

Již v průběhu jednání se zájemcem 
o sociální službu sjednáváme rozsah 
a průběh poskytování služby s ohle-
dem na osobní cíl, schopnosti a přání 
zájemce.

Před uzavřením smlouvy o posky-
tování sociální služby je zájemce o 
službu vždy seznámen s možnostmi 
a podmínkami poskytování služ-
by, aby se mohl rozhodnout, zda je 
právě naše služba „to pravé, co po-
třebuje“. 

Způsob vedení jednání směřuje k 
tomu, aby zájemce měl jasnou před-
stavu, co sociální služba obnáší, co 
může poskytovatel nabídnout a jaké 
povinnosti by zájemci z případně uza-
vřené smlouvy vyplývaly.

Dojednaný cíl spolupráce klienta je 
uveden v uzavírané smlouvě o posky-
tování služby. Cíl je stanoven realistic-
ky, podle konkrétních potřeb, možnos-
tí a schopností konkrétního klienta.

Domácí zdravotní péče
Provádíme zdravotní úkony domá-

cí zdravotní péče na základě indika-
ce ošetřujícího lékaře pacienta a jeho 
potvrzené žádanky pro naše NZZ, a 
to v rozsahu § 4 vyhlášky 424/2004 

Sb., které má ICSS Jihlava smluvně 
dojednané s VZP a VOZP.

Domácí zdravotní péče je dle plat-
ných zákonných norem zvláštní 
formou ambulantní péče, která je 
poskytována na podkladě indikace 
praktického nebo 14 dní ošetřující-
ho lékaře z nemocnice.

Je hrazena zdravotními pojišťovna-
mi, to znamená pro pacienta JE BEZ 
ÚHRADY. V případě poskytování 
péče, kterou nehradí zdravotní pojiš-
ťovna, je možné tuto péči poskytovat 
za přímou úhradu.

Poskytované odborné zdravotní 
úkony:

ošetřovatelská rehabilitace (procvi- �
čování, nácvik chůze, chůze s cho-
dítkem, berlemi, holemi, nácvik 
sedu a vstávání, nácvik soběstač-
nosti v denním režimu, dechová 
cvičení, procvičování velkých klou-
bů, …)
příprava a podávání léků (při po- �
ruše polykání nebo aktivním nega-
tivizmu, aplikace injekcí do svalu a 
pod kůži, aplikace inzulínu, aplika-
ce mastí, kapek…) 
kontrola zdravotního stavu a pre- �
vence (měření pulsů, dechů a TK, 
odběry krve a jiného biologického 
materiálu, aktivace pacienta fyzic-
ká i psychická, péče o hydrataci 
nemocného, prevence proleženin, 
polohování, edukační pohovor s 
klientem i jeho rodinou…)
specializované zdravotní úkony  �
(převazy chronických a poope-
račních ran, proleženin, kožních 
defektů, bércových vředů, péče 
o permanentní močové katetry, 
stomie, podávání enterální vý-
živy /PEG, PEJ/, podání infuzí 
do podkoží k zajištění hydratace, 
zvládání stavů po chirurgických, 
gynekologických a ortopedických 
operacích i po úrazech, stavy po 
cévních příhodách či infarktu 
myokardu…).

Opodstatnění a rostoucí význam 
DZP:

Lidí, kteří jsou z titulu svého handi-
capu (stáří, samota a nesoběstačnost, 
zdravotní nebo smyslové postiže-
ní, nemocní po operacích a úrazech, 
málo pohybliví a nepohybliví, deso-
rientovaní apod.) odsouzeni k životu 
závislém na druhé osobě, neubývá. 

Ba naopak, stále se zvyšuje jejich 
počet, stejně jako počet těch, kteří 
stojí o to neopouštět ani během léč-
by rodinné prostředí, svůj domov a 
nemuset odejít do nemocnice, psy-
chiatrické léčebny, ODN, DD, hos-
picu apod., nebo zde trávit delší čas, 
než je nezbytně nutné.

Na druhé straně je toto řešení vý-
hodné i pro společnost, neboť po-
zitivně ovlivňuje psychiku handica-
povaného i jeho rodiny, a tím často 
příznivě působí i na zlepšování jeho 
zdravotního stavu, snižuje se riziko 
komplikací, zkracuje se pobyt v ji-
ných zařízeních, a tím se snižují i ná-
klady vynakládané společností.

Proto je a stále více bude úloha 
DZP ve společnosti důležitá a neza-
stupitelná.

Kontakt:
Žižkova 2075/106, 58601 Jihlava

Pevná linka: 565 599 401
E-mail: sekretariat@icss.czj06-15z


