
                    Veřejný závazek služby

Název služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod

Poslání a cíl sociální služby

   Posláním služby DOZP poskytované Centrem sociálních služeb Stod je umožnit i
lidem  s  vysokou  a  nejvyšší  mírou  podpory,  kteří  potřebují  pobytovou  sociální
službu,  žít  v  prostředí  běžného sousedství.  V prostředí,  které se nijak neliší  od
běžného  bydlení.  Hledáme  způsoby  a  možnosti  rozvíjení  samostatného
rozhodování  našich  uživatelů  o  dění  kolem  nich.  Snažíme  se  o  to,  aby  míra
podpory umožňovala uživatelům v maximální možné míře uchopit rozhodování do
vlastních  rukou.  Podporujeme  uživatele  v  samostatném  rozhodování  o  vlastní
budoucnosti,  o  formě  bydlení  a  službách,  které  budou  využívat.  Snažíme  se
přizpůsobovat  služby  tak,  aby  uživatelé  žili  běžným  způsobem.  Snažíme  se
poskytovat úkony podpory tak, abychom na otázku   Tak jak?   mohli odpovědět
U nás dobrý!

Principy 

   Poskytované  služby  jsou  pro  uživatele  vyžádanou  podporou  v  situacích,  ve
kterých  si  sám  neporadí.  Úplná  péče  je  poskytována  pouze  v  situaci,  kdy
spoluúčast uživatele není možná. 

  Uživatel  se  individuálně,  i  ve  skupině  s ostatními,  podílí  na  rozhodování  o
poskytovaných službách, o svém vlastním životě a služba mu k tomu aktivně nabízí
možnosti. Je respektován jeho názor. 

  Služba  při  poskytování  úkonů  podpory  dbá,  aby byla  zajištěna ochrana práv
uživatelů, a tato práva byla maximálně naplňována. 

    Každý uživatel má služby poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a
plánu  k  jejich  dosažení,  tyto  cíle  i  plány  jsou  pravidelně  hodnoceny  a  pružně
přizpůsobovány aktuální situaci. 

   Poskytované  služby  směřují  k  zapojení  uživatele  do  života  ve  společnosti,
uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb. 

  I  když  poskytované  služby  pokrývají  jen  část  potřeb  uživatele,  jsou  vždy
plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a specifika jednotlivých
uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod. 

 Profesionalita  poskytovaných  služeb  vychází  z  týmové  spolupráce  všech
zainteresovaných, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu. 

 Služba garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování  úkonů podpory a
jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení
zaměstnanců i poskytovaných služeb. 



Místo poskytování služby: 

Domov Vrchlického        Vrchlického 178, 330 26 Tlučná

Domov U vlečky             U Vlečky 625, 330 26 Tlučná

Domov OPV 1               Osvobozených politických vězňů 1315, 330 23 Nýřany

Domov OPV 2               Osvobozených politických vězňů 1316, 330 23 Nýřany

Domov Chotěšov           Dobřanská 6, 332 14 Chotěšov

Domov Háječek 1          K Háječku 887, 333 01 Stod

Domov Háječek 2          K Háječku 888, 333 01 Stod

Domov Háječek 3         K Háječku 889, 333 01 Stod

Domov Dnešice             Dnešice 18, 334 43 Dnešice

Domov Terasy 1           Na Terasách 766, 345 62 Holýšov

Domov Terasy 2            Na Terasách 767, 345 62 Holýšov

Domov Terasy 3            Na Terasách 768, 345 62 Holýšov

Domov Stod                   28. října 377, 333 01 Stod

Kapacita: 

Domov Vrchlického –   5 lůžek

Domov U vlečky       –   5 lůžek

Domov OPV 1          –   6 lůžek

Domov OPV 2         –   6 lůžek

Domov Chotěšov     –   domácnost 1 – 4 lůžka 

–   domácnost 2 – 4 lůžka

–   domácnost 3 – 4 lůžka 

Domov Háječek 1    –   6 lůžek

Domov Háječek 2    –   6 lůžek

Domov Háječek 3    –   6 lůžek

Domov Dnešice       –   domácnost 1 – 6 lůžek

–   domácnost 2 – 6 lůžek

Domov Terasy 1       –  6 lůžek

Domov Terasy 2       –  6 lůžek

Domov Terasy 3       –  6 lůžek

Domov Stod             – 61 lůžek

Cílová  skupina: osoby  s mentálním  a  kombinovaným  postižením.  Služba  není
určena osobám s akutní a neléčenou závislostí na návykových látkách, osobám s
poruchou  autistického  spektra  spojenou  s  agresivitou  a  osobám,  které  splňují
zákonné důvody pro odmítnutí žadatele o službu.



Věková kategorie: osoby od 19 do 80 let

Nabízené úkony a činnosti:

   Služba je poskytována dle §48 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v
platném znění. Služba nabízí tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

h)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání
osobních záležitostí.

Popis sociální služby

   Domov pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod je dlouhodobá pobytová
sociální služba, pro lidi, kteří potřebují střední až nejvyšší míru podpory a zároveň
nechtějí žít ve službách ústavního typu.

  Domov pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod vytváří prostor pro velice
vymezené domácnosti, v nichž se poskytuje služba šitá na míru uživateli. Přesné
vymezení  cílových  skupin  v  každé  domácnosti  umožňuje  všem  uživatelům  žít
odpovídajícím tempem, dostávat  přesně danou a předem domluvenou podporu.
Běžné činnosti v domácnosti nenahrazujeme uměle vytvořenými aktivitami. To vše
je nabízeno v rodinných domech stojících v běžné zástavbě.

  Domov pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod je službou flexibilní. Mezi
uživatelem a CSS Stod vzniká smluvní vztah po písemném uzavření smlouvy o
poskytování služby a vzájemném vyjasnění zakázky. Již při jednání se zájemcem o
službu  dochází  k  prvnímu  upřesnění  potřebné  míry  podpory  a  k  základnímu
nastavení rozsahu úkonů podpory.  Tomu odpovídá i  nabídnutí místa v konkrétní
domácnosti.  V  průběhu  prvního  měsíce  pobytu  ve  službě  dochází  k  přesnému
nastavení podpory a výběru konkrétních oblastí a úkonů podpory. Uživatel služby
má možnost kdykoliv změnit rozsah poskytovaných úkonů podpory.

  DOZP je  služba  poskytovaná za  úhradu – hradí se strava,  úkony podpory a
ubytování. Případně další smluvně dohodnuté fakultativní služby. Výše a způsob
úhrady jsou projednány předem při jednání se zájemcem o službu. 

 Služba DOZP je zajišťována kvalifikovanými asistenty -   pracovníky v sociálních
službách. V rámci této služby je poskytována i  ošetřovatelská péče, zajišťovaná
vlastním  zdravotnickým  personálem,  ale  především  dobrým  zajištěním  lékařské
péče v místě bydliště. 



Časové vymezení sociální služby

Domov Vrchlického
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  osoby  se  střední  mírou
podpory s převahou asistence s dohledem. Domácnost je určena pro aktivní osoby
s potřebou zapojit se do organizace chodu domácnosti a péči o ni. 

Domov U vlečky
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  osoby  se  střední  mírou
podpory s převahou asistence s dohledem. Domácnost je určena pro aktivní osoby
s potřebou zapojit se do organizace chodu domácnosti a péči o ni. 

Domov OPV 1
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  osoby  se  střední  mírou
podpory s převahou asistence s dohledem. Domácnost je určena pro aktivní osoby
s potřebou zapojit se do organizace chodu domácnosti a péči o ni. 

Domov OPV 2
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  osoby  se  střední  mírou
podpory s převahou asistence s dohledem. Domácnost je určena pro aktivní osoby
s potřebou zapojit se do organizace chodu domácnosti a péči o ni. 

Domov Chotěšov
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  osoby  se  střední  mírou
podpory s převahou asistence s dohledem. Domácnost je určena pro aktivní osoby
s potřebou zapojit se do organizace chodu domácnosti a péči o ni.  

Domov Háječek 1
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  osoby  s  nejvyšší  mírou
podpory s převahou ošetřovatelských a zdravotnických úkonů. Domácnost je zcela
bezbariérová a je určena pro osoby i trvale upoutané na lůžko.

Domov Háječek 2
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  osoby  s  nejvyšší  mírou
podpory s převahou ošetřovatelských a zdravotnických úkonů. Domácnost je zcela
bezbariérová a je určena pro osoby i trvale upoutané na lůžko.

Domov Háječek 3
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  osoby  s  nejvyšší  mírou
podpory s převahou ošetřovatelských a zdravotnických úkonů. Domácnost je zcela
bezbariérová a je určena pro osoby i trvale upoutané na lůžko.

Domov Dnešice
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  seniory  s  mentálním
postižením. Domácnost je určena pro osoby se střední a vyšší mírou podpory s
převahou  ošetřovatelských  úkonů  požadující  pobyt  ve  venkovském  a  klidném
prostředí.

Domov Terasy 1
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  osoby  s  vysokou  mírou
podpory s převahou ošetřovatelských a zdravotnických úkonů. Domácnost je zcela
bezbariérová a je určena i pro osoby na invalidním vozíku.



Domov Terasy 2
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  osoby  s  vysokou  mírou
podpory s převahou ošetřovatelských a zdravotnických úkonů. Domácnost je zcela
bezbariérová a je určena i pro osoby na invalidním vozíku.

Domov Terasy 3
   Služba  je  poskytována  nepřetržitě  a  je  určena  pro  osoby  s  vysokou  mírou
podpory s převahou ošetřovatelských a zdravotnických úkonů. Domácnost je zcela
bezbariérová a je určena i pro osoby na invalidním vozíku.

Domov Stod
   Služba v Modrém domě je poskytována nepřetržitě a je určena pro osoby s
vysokou  mírou  podpory  s  převahou  ošetřovatelských  úkonů.  Služba  nabízí
domácnosti  ústavního typu (na jednom místě).  V budově Penzión se ubytování
poskytuje nepřetržitě. Služba je určena pro osoby se střední mírou podpory bez
potřeby trvalého dohledu asistenta. Úkony podpory jsou poskytovány v době mezi
6.00  a  18.00  hodin  na  základě  individuální  domluvy  s  asistentem  nebo  dle
individuálního plánu uživatele.  V  době mezi  18.00 a  6.00  mají  uživatelé  služby
možnost vyžádat si pomoc od personálu v Modrém domě. V Penziónu je k dispozici
třináct cvičných bytů. 

Materiálně technické vybavení sociální služby

   Domov Vrchlického je umístěn v zrekonstruovaném rodinném domě se dvorem
na adrese Vrchlického 178, 330 26 Tlučná.  Objekt není bezbariérový, je přístupný
pouze po schodišti.  Ve dvoupatrovém domě jsou ložnice pro pět osob, kuchyně,
obývací  pokoj  a  dvě  koupelny.  Dům  je  vybaven  základním  nábytkem  a
příslušenstvím.  Uživatel  má možnost  dovybavit  si  ložnici  vlastním zařízením dle
dispozic pokoje a požární bezpečnosti.

  Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj. 

   Domov U vlečky je umístěn v zrekonstruovaném rodinném domě se zahradou na
adrese U Vlečky 625, 330 26 Tlučná.  Objekt není bezbariérový, je přístupný pouze
po schodišti.  Ve dvoupatrovém domě jsou ložnice pro pět osob, kuchyně, obývací
pokoj  a  dvě  koupelny.  Dům je  vybaven  základním  nábytkem a  příslušenstvím.
Uživatel má možnost dovybavit si ložnici vlastním zařízením dle dispozic pokoje a
požární bezpečnosti.

  Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj. 

    Domov  OPV  1 se  nachází  v  novostavbě  s  předzahrádkou  na  adrese
Osvobozených  politických  vězňů  1315,  330  23  Nýřany.  Dům  je  bezbariérový,
přízemní.  V  objektu  se  nachází  tři  ložnice  pro  šest  osob,  obývací  pokoj  s
kuchyňským  koutem  a  dvě  koupelny.  Dům  je  vybaven  základním  nábytkem.
Uživatel má možnost dovybavit si pokoj vlastním zařízením dle dispozic domu a
požární bezpečnosti. 

  Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Domov  OPV  2 se  nachází  v  novostavbě  s  předzahrádkou  na  adrese
Osvobozených  politických  vězňů  1316,  330  23  Nýřany.  Dům  je  bezbariérový,



přízemní.  V  objektu  se  nachází  tři  ložnice  pro  šest  osob,  obývací  pokoj  s
kuchyňským  koutem  a  dvě  koupelny.  Dům  je  vybaven  základním  nábytkem.
Uživatel má možnost dovybavit si pokoj vlastním zařízením dle dispozic domu a
požární bezpečnosti. 

  Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Domov  Chotěšov je  poskytován  v  přízemním  zrekonstruovaném  domě  se
zahradou  na  adrese  Dobřanská  6,  332  14  Chotěšov.  V  domě  se  nachází  tři
domácnosti pro čtyři osoby. Každá domácnost má základní vybavení pro bydlení,
kuchyni a dvě koupelny. Ložnice jsou určeny pro jednu nebo dvě osoby dle dispozic
domácnosti.  Uživatel  má  možnost  dovybavit  si  ložnici  vlastním  zařízením  dle
dispozic domácnosti a požární bezpečnosti. Dům není bezbariérový.

   Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Domov  Háječek  1 se  nachází  v  novostavbě  s  předzahrádkou  na  adrese
K Háječku 887, 333 01 Stod. Dům je bezbariérový, přízemní. V objektu se nachází
tři ložnice pro šest osob, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvě koupelny. Dům
je vybaven základním nábytkem. Uživatel má možnost dovybavit si pokoj vlastním
zařízením dle dispozic domu a požární bezpečnosti. 

  Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Domov  Háječek  2 se  nachází  v  novostavbě  s  předzahrádkou  na  adrese
K Háječku 888, 333 01 Stod. Dům je bezbariérový, přízemní. V objektu se nachází
tři ložnice pro šest osob, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvě koupelny. Dům
je vybaven základním nábytkem. Uživatel má možnost dovybavit si pokoj vlastním
zařízením dle dispozic domu a požární bezpečnosti. 

  Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Domov  Háječek  3 se  nachází  v  novostavbě  s  předzahrádkou  na  adrese
K Háječku 889, 333 01 Stod. Dům je bezbariérový, přízemní. V objektu se nachází
tři ložnice pro šest osob, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvě koupelny. Dům
je vybaven základním nábytkem. Uživatel má možnost dovybavit si pokoj vlastním
zařízením dle dispozic domu a požární bezpečnosti. 

  Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Domov Dnešice se nachází v zrekonstruovaném statku se zahradou na adrese
Dnešice 18, 334 43 Dnešice. V objektu jsou dvě domácnosti, každá pro šest osob.
V domácnosti jsou tři ložnice, každá pro dvě osoby. Dům má základní vybavení pro
bydlení, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvě koupelny. Uživatel má možnost
dovybavit si pokoj vlastním zařízením dle dispozic a požární bezpečnosti. Dům je
bezbariérový.

   Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.



   Domov  Terasy  1 se  nachází  v  novostavbě  s  předzahrádkou  na  adrese
Na Terasách 766, 345 62 Holýšov. Dům je bezbariérový, přízemní. V objektu se
nachází  tři  ložnice  pro  šest  osob,  obývací  pokoj  s  kuchyňským koutem a  dvě
koupelny. Dům je vybaven základním nábytkem. Uživatel má možnost dovybavit si
pokoj vlastním zařízením dle dispozic domu a požární bezpečnosti. 

  Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Domov  Terasy  2 se  nachází  v  novostavbě  s  předzahrádkou  na  adrese
Na Terasách 767, 345 62 Holýšov. Dům je bezbariérový, přízemní. V objektu se
nachází  tři  ložnice  pro  šest  osob,  obývací  pokoj  s  kuchyňským koutem a  dvě
koupelny. Dům je vybaven základním nábytkem. Uživatel má možnost dovybavit si
pokoj vlastním zařízením dle dispozic domu a požární bezpečnosti. 

  Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Domov  Terasy  3 se  nachází  v  novostavbě  s  předzahrádkou  na  adrese
Na Terasách 768, 345 62 Holýšov. Dům je bezbariérový, přízemní. V objektu se
nachází  tři  ložnice  pro  šest  osob,  obývací  pokoj  s  kuchyňským koutem a  dvě
koupelny. Dům je vybaven základním nábytkem. Uživatel má možnost dovybavit si
pokoj vlastním zařízením dle dispozic domu a požární bezpečnosti. 

  Vlastníkem domu a pozemku je zřizovatel – Plzeňský kraj.

   Domov Stod je poskytován v pětiposchoďové budově Modrého domu na adrese
28. října 377, 333 01 Stod. V budově jsou pro službu vyčleněna dvě poschodí, na
kterých se nacházejí domácnosti. Každá domácnost má ložnice, obývací pokoj s
kuchyňským koutem a dvě koupelny. Domácnost je vybavena základním nábytkem.
Uživatel má možnost dovybavit si pokoj vlastním zařízením dle dispozic domu a
požární bezpečnosti. V podzemním podlaží jsou dílny údržby, kotelna a sklady. V
prvním  nadzemním  pak  najdete  zázemí  organizace,  sekretariát  a  kuchyni  s
jídelnou.  V  podkrovním poschodí  se  nachází  ateliéry  pro  volný  čas  a  pracovní
rehabilitaci. Dům je bezbariérový, přístupný výtahem.

Další služby Domova Stod se poskytují v budově Penzión, kde se nachází třináct
cvičných domácností. Domácnost má ložnici s kuchyňským koutem a koupelnou.
Domácnost je vybavena základním nábytkem. Uživatel má možnost dovybavit  si
pokoj  vlastním  zařízením  dle  dispozic  domu  a  požární  bezpečnosti.  Dům není
bezbariérový.

  Vlastníkem objektů je zřizovatel – Plzeňský kraj.


