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Integrované centrum sociálních služeb je tu pro vás
Integrované centrum sociálních
služeb Jihlava je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.
Klientům a jejich rodinám nabízí
ICSS několik způsobů, jak si zpříjemnit všední dny a také jak odlehčit rodinám, které o své blízké pečují.
Všechny služby, které Integrované
centrum nabízí, respektují důstojnost
osob, kterým je poskytována. Při jejím
poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.

života ve stáří dochází k potřebě sociálních služeb pro tuto skupinu obyvatel.
Služby by měly být nastaveny tak,
aby došlo k odvrácení od jednoduchého řešení „stařecká nezdatnost =
ústavní zabezpečenost“. Sociální služby by měly být nastaveny na podporu
v domácím prostředí, individualizaci služeb spojenou s udržením kvality
života.

Co přinesl rok 2021?

ŘEDITELKA ICSS Alena Řehořová říká: Člověk by si měl zachovat lidský přístup.“
Foto: archiv ICSS

Denní stacionář
Posláním denního stacionáře je individuální podpora a pomoc osobám,
které splňují cílovou skupinu. Do té
spadají osoby s chronickým a duševním onemocněním, senioři, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení či
lidé, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Díky pomoci sociální služby mohou tyto osoby i
nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které
jsou pro ně důležité.
Rodinným příslušníkům nabízí
pomoc ve formě zajištění jejich blízkých, kteří s ohledem na svůj věk,
chronické onemocnění či zdravotní
postižení nemohou zůstat doma sami.

Odlehčovací služba
Ať už je člověk starý, nemocný,
postižený, či jinak indisponovaný,
nemůže si přát nic víc než to, aby se o
něj postarali jeho blízcí.
Většinou se této pozice rodina či příbuzní rádi zhostí a o své blízké se rádi
postarají. Nicméně každý občas potřebuje čas a odpočinek, vydechnout
si nebo si jít zařídit některé vlastní
záležitosti.
Mnohdy však není možné člověka,
o kterého je pečováno, jen tak opustit,
nechat ho doma samotného a jít si takříkajíc ´po svém´.
V takových situacích pomáhá Integrované centrum sociálních služeb a
jejich pobytová odlehčovací služba.
Posláním služby je poskytnout čas na
odpočinek a regeneraci sil pečovateli a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je
pečováno.
Tato pomoc a podpora vychází z
individuálních potřeb osob, respektuje
jejich důstojnost a zachovává základní
lidská práva a svobody. Významným
aspektem je možnost osob zůstat ve
svém přirozeném sociálním prostředí,
kde se cítí příjemně.
Odlehčovací služba je poskytována
tam, kde byla péče zajišťována rodin-

ným příslušníkem či osobou blízkou,
kteří o svého blízkého pečovali.

Domov pro seniory
Pravděpodobně každý senior by si
přál strávit poslední část svého života v prostředí, které zná a je mu blízké.
Ne vždy to je bohužel možné. A tak
když už člověku věk a zdravotní stav
neumožňuje setrvat v prostředí domova, je dobré se odevzdat do rukou
těm správným lidem. V Domově pro
seniory na Lesnově vychází pomoc
a podpora z individuálně určených
potřeb seniorů, respektuje a zachovává

jejich základní lidská práva a svobody,
důstojnost a usiluje o sociální začleňování klientů.
Kombinace těchto služeb je stále více
žádanější a organizace zaznamenává
nárůst klientů, kteří potřebují pomoc
v činnostech, jež sami nezvládají, a často jsou určitým omezením a obavou v
širší rodině. Jedná se zejména o obavu,
zda stávající situaci zvládnou v domácím prostředí tak, aby nemuseli např.
opustit zaměstnání.
Je všeobecně známou situací to, že
v souvislosti se stárnutím populace, s
přibýváním seniorů a prodlužováním
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Pečovatelská služba
Terénní nebo ambulantní služba
poskytovaná lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, a rodinám s dětmi, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.
Pečovatelská služba je lidem poskytována v jejich domácím, přirozeném
prostředí. Pomoc a podpora vychází
z individuálních potřeb těchto osob a
směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak,
aby mohly co nejdéle setrvat ve svém
domácím prostředí.

Ředitelka ICSS Alena Řehořová
uplynulý rok hodnotí o poznání kladněji než ten předchozí, a to zejména
v souvislosti s onemocněním covid19, kdy v domově pro seniory neregistrovali žádného klienta s tímto onemocněním.
Zároveň u většiny klientů došlo k
očkování a následně i podání posilující dávky.
„Jsem ráda, že se nám daří rozvíjet individuální práci s klienty, s vyšším
zapojováním zaměstnanců v sociálních
službách, sociálních pracovníků a aktivizačních pracovníků,“ hodnotí kladně
ředitelka.
V následujícím roce by Alena Řehořová ráda personálně posílila pečovatelskou službu a postupně i domov pro
seniory s ohledem na přijímání lidí ve
stále horším stavu.
Od roku 2022 očekává, že se k sobě
lidé budou chovat lidštěji. „Byla bych
ráda, kdybychom se k sobě vzájemně
chovali slušně, dokázali se vždy domluvit, nepoukazovali výrazně na nedostatky jiných (každý z nás jistě nějaké má),
nevyvolávali nepříjemnou atmosféru a
soustředili se hlavně na práci s klienty,“
říká Řehořová závěrem.

Integrované centrum sociálních
služeb děkuje klientům,
jejich blízkým, všem
podporovatelům a příznivcům.
Věříme, že nám přízeň
zachováte i nadále.
Děkujeme také za podporu
zřizovateli a všem našim
zaměstnancům.
Přejeme mnoho
zdraví a štěstí
v roce 2022.

