
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍM
dle §48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1. Poskytovatel sociální služby

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov

Identifikátor  registrované služby: 1009589

IČO: 70875324
DIČ: CZ70875327

Telefonní kontakt: 317 833 201, 317 833 286
Email: info@icsso.cz
Web: www.icsso.cz  
Datová schránka: efvakax 

Sociální  služba  domova  pro  osoby  se  zdravotním  postižením  je  poskytována  formou  skupin  
(domácností) v jednotlivých objektech nacházejících se na území 2 obcí – Odlochovice (část obce  
Jankov) a Roudný (část obce Zvěstov). 

Odlochovice č.p. 2 1 jednopodlažní objekt 3 domácnosti 22 uživatelů
Objekt je součástí areálu zámku Odlochovice a jeho přilehlých budov 
obklopený rozsáhlým parkem.

Odlochovice č.p. 21 1 jednopodlažní objekt 1 domácnost 8 uživatelů
Samostatný objekt se zahradou v obci Odlochovice.

Odlochovice č.p. 29 2 jednopodlažní objekty 5 domácností 42 uživatelů
Oba objekty jsou součástí areálu zámku Odlochovice a jeho přilehlých budov 
obklopený rozsáhlým parkem. 

Roudný č.p. 1 přízemní budova 1 domácnost 5 uživatelů
Objekt je samostatnou budovou v areálu d.p. Roudný, obklopen zahradou.  
Nachází se na okraji obce Roudný. Areál je obklopen lesy.

Roudný č.p. 2 1 jednopodlažní objekt 4 domácnosti 31 uživatelů
Objekt je samostatnou budovou v areálu d.p. Roudný, obklopen zahradou.  
Nachází se na okraji obce Roudný. Areál je obklopen lesy.

Roudný č.p. 34 vila „Mardžána“ 1 domácnost 7 uživatelů
Objekt  je  samostatnou budovou s  vlastní  zahradou.  Je  umístěn  v  bytové  
zástavbě obce Roudný, částečně obklopen lesy. 

Vícepodlažní objekty mají bezbariérový přístup (výtah). 
Všechny objekty a k nim příslušné pozemky jsou majetkem Hlavního města Praha.



2. Časový rozsah poskytování sociální služby
Sociální pobytová služba v domově pro osoby se zdravotním postižením je poskytována celoročně v 
nepřetržitém provozu.

3. Cílová skupina osob, kterým je sociální služba poskytována
Sociální služba v domově pro osoby se zdravotním postižením je poskytována dětem i dospělým lidem 
s  mentálním  postižením  a  s  mentálním  postižením  v  kombinaci  s  postižením  tělesným  nebo 
smyslovým bez omezení věku. Dětem s uvedeným zdravotním postižením je služba poskytována od 1 
roku,  přičemž  sociální  služba  je  přednostně  poskytována  dětem  s  nařízenou  ústavní  výchovou, 
výchovným opatřením nebo předběžným opatřením (§88 – j)).

Sociální služba není poskytována:
- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
- osobám s infekčním onemocněním 
- osobám, jež trpí těžkými psychickými poruchami vyžadující intenzivní psychiatrickou péči a léčbu
- osobám závislým na návykových látkách, s trestnou činností, absencí sociálních návyků a takovou 

duševní poruchou, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití

4. Realizace poskytování sociální služby
Cílem sociální služby je poskytování pobytové, nezbytně nutné  péče lidem s mentálním postižením, 
kteří  potřebují  pravidelnou  pomoc  a  podporu  druhé  osoby  a  nemohou  žít  ve  svém  přirozeném 
prostředí. Prostřednictvím osobního přístupu a s respektem k jejich individuálním potřebám posilovat 
jejich  rozhodování  a  umožnit  jim žít  důstojný  a  plnohodnotný život.  Vytvářet  domácí  prostředí  a 
usilovat o jejich maximální začlenění do běžného života. Vždy je brán zřetel na projev svobodné vůle 
uživatele, jeho zájem, ochranu a právo na rozhodnutí. 

Uživatelé sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením žijí v domácnosti, která se skládá 
z  obývacího  prostoru  s  kuchyňským  koutem,  jedno,  dvou  nebo  třílůžkových  pokojů,  sociálního 
příslušenství  (koupelna,  WC)  a  zázemí  pro  pracovníky  sociálních  služeb.  Každou  domácností 
samostatně je zajišťován úklid a praní  osobního a drobného ošacení. Praní „velkého“ prádla (ložní,  
osušky)  je  zajišťováno  externím  dodavatelem.  Domácnost  svým  uspořádáním  a  funkčností  nabízí 
bezpečný bezbariérový prostor, ubytování, pomoc a podporu při řešení obtížných a problémových 
situací s možností navázání trvalých lidských vztahů postavených na vzájemné důvěře, na principech 
vzorů běžného domácího prostředí. 

V rámci života v ICSS Odlochovice může uživatel využívat další doplňkové (fakultativní) služby mezi něž  
patří  rehabilitační,  kondiční  a  zdravotní  cvičení,  cvičení  v  bazénu,  perličková  relaxační  koupel, 
muzikoterapie, canisterapie a kondiční ježdění na koni. Tyto služby jsou zpoplatněny dle aktuálního 
ceníku fakultativních služeb, stejně jako možnost využití dopravy automobilem, možnost připojení na 
wi-fi nebo uložení cenností v depozitu. 
Uživatelé se mohou zapojit do činnosti v textilní, výtvarné a keramické dílně, sportovních, kulturních a 
duchovních aktivit nebo do terapeutické činnosti v Zámecké kavárně. Život uživatelů má návaznost na  
komunitu obce a její služby (obchod, pošta, veřejná doprava).
Uživatelům, opatrovníkům a zákonným zástupcům je poskytováno sociální poradenství.

Zvládne-li  uživatel  dostatečnou soběstačnost a samostatnost,  má možnost přechodu do pobytové 
sociální služby chráněné bydlení.



5. Zajištění zdravotní péče
Základní ošetřovatelskou a zdravotní péči uživatelům sociální služby zajišťují registrované zdravotní 
sestry. Provedené úkony jsou vykazovány příslušné zdravotní pojišťovně, u které je konkrétní uživatel 
zaregistrován. Lékařská péče je zajišťována v ambulancích praktického a odborných lékařů veřejného 
zdravotního sektoru. ICSS Odlochovice spolupracuje s praktickými lékaři, neurologem, psychiatrem, 
psychologem, zubařem a rehabilitační lékařkou, kteří v případě potřeby navštěvují uživatele přímo v 
organizaci. Rehabilitační péči v organizaci zajišťuje fyzioterapeutka.

Zdravotní péče je zajišťována od pondělí do pátku od 7,00 hod. do 19,00 hod.

V akutních případech je zdravotní a lékařská péče zajišťována přivoláním rychlé záchranné služby. 
 
6. Popis personálního zajištění služby

Název profese Přepočtený počet pracovníků na úvazky 

Ředitelka organizace 0,5

Sociální pracovník 1

Pracovník sociální péče 97

Fyzioterapeutka 0,8

Zdravotnický pracovník 2,5

Administrativní pracovník 4

Technický pracovník 1

Provozní pracovníci (kuchyň,údržba, úklid) 17,2

Celkový počet pracovníků zajišťující poskytování služby je 124 (přepočtených pracovních úvazků) . 

S  ICSS  Odlochovice  trvale nespolupracují  žádní  dobrovolníci.  Spolupráce s  dobrovolníky  je  vázána 
pouze na konkrétní aktivity nabízené uživatelům v rámci poskytování sociální služby.

7. Kapacita poskytované sociální služby
Sociální služba domova pro osoby se zdravotním postižením ICSS Odlochovice má kapacitu 125 míst. Z 
důvodu reorganizace má organizace aktuálně 10 volných míst . Uzavřeno je 114 smluv o poskytování 
sociální služby (z toho 7 nezletilých dětí) a u 1 nezletilého dítěte je nařízená ústavní výchova. 

Sociální služba je zájemci poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy, která vymezuje rozsah 
poskytované  služby,  stanovení  úhrady  za  poskytovanou  službu  a  stanovení  pravidel  mezi  
poskytovatelem a  uživatelem  služby  včetně  vymezení  podmínek  a  pravidel  o  jejím  vypovězení  a 
ukončení.

Odlochovice dne 1.3.2017

      Mgr. Jana Petranová
ředitelka ICSS Odlochovice


