DOMOVY
pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem
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Lenka Reichelová, Vendula Veselá, Vladimíra Drescherová

Ústí nad Labem 2015

Vážení spoluobčané,
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad
Labem patří mezi příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
kterých je dohromady téměř sto šedesát. Jejich cílem je
především zajištění kvalitních a profesionálních služeb
na vysoké úrovni. Chceme, aby se naše zařízení neustále
zlepšovala a modernizovala, a proto dle finančních možností
investujeme do jejich rozvoje a rozšiřování služeb.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad
Labem zajišťují svým klientům nejen pobytové služby,
ale také poskytování individuální péče, pokud člověk
prodělal trvalou změnu zdravotního stavu a rodina nemůže
zajistit odpovídající dohled. I když se jistě nejedná o lehké
rozhodnutí, kdy příbuzní musí řešit otázky umístění svého
blízkého člověka do domova pro osoby se zdravotním
postižením (dle potřeby možno upravit), jsem přesvědčený,
že o něj bude dobře postaráno díky kvalifikovaným
zaměstnancům, kteří svou práci dělají doslova se srdcem
na dlani.
Věřím, že v našem zařízení najdete přesně to, co hledáte.
Personál v čele s ředitelem organizace je vždy připraven
vám poskytnout podrobné informace a zodpovědět veškeré
dotazy, které vás budou zajímat.
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Ombudsmanka
navštívila Ústí nADlABEM,
pochválila Trmice
Dopoledne ombudsmanka Anna Šabatová navštívila Domov
pro osoby se zdravotním postižením v Trmicích. „Je to skvělé,
transformované zařízení, na které může být kraj hrdý,“
pochválila ombudsmanka.
ÚSTECKÝ deník 5. 6. 2015
Autor: Iveta Podešvová
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Projekt na podporu
transformované služby
DOZP Hliňany
Registrační číslo:
Název projektu:

CZ.1.04/3.1.02/D2.00004
Podpora transformované služby 		
DOZP Hliňany
Žadatel:
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Ústí nad Labem, 		
příspěvková organizace
IČ:
75149541
Název globálního grantu: Podpora sociální integrace 		
a sociálních služeb
Název oblasti podpory: Podpora sociální integrace 		
a sociálních služeb
Vyhlašovatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt byl zaměřen na podporu nově vzniklých domácnosti
na adrese Gorkého 889/14, Trmice, kde bylo ke dni 1. 8. 2014
zahájeno poskytování sociální služby domov pro osoby
se zdravotním postižením pro 12 klientů transformovaného
domova Hliňany.

Cíl
 Cílem projektu je klienty naučit co největší samostatnosti
ve všech oblastech běžného života a odpovědnosti sám 		
za sebe.
 Předpokládaným dopadem je zvýšení kvality života osoby
se zdravotním postižením a změna postoje z pasivního 		
příjemce sociálních služeb k aktivní osobě, která se podílí
na řešení své nepříznivé sociální situace.
 Jde o snižování závislosti klienta na sociální službě.
 Nabídkou pracovní a sociální rehabilitace poskytovat
klientům příležitost k sebeuplatnění a nalezení
smysluplnosti vlastního života a podporovat jejich
vzájemné vztahy s širší veřejností založené na pochopení
a respektu.
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Nový domov
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice, byl
otevřen v prosinci roku 1991 jako Ústav sociální péče pro
chlapce a muže s mentálním postižením. Původně ústav měl
kapacitu 18 lůžek, s ubytováním ve dvou ložnicích. Věděli
jsme, že takto se žít nedá a očekávali nás změny.
V České republice se hodně hovořilo, tvořilo a pracovalo
na tom, aby sociální služby byly kvalitní a umožňovaly
klientům s mentálním postižením rozhodovat o svém
životě, rozvíjet schopnosti, umožnit vzdělávání a posléze
i k možnosti pracovat.
Zlepšili jsme ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích.
Pracovníci začali individuálně pracovat s každým klientem
zvlášť, dle jeho potřeb a přání.
V roce 2007 jsme začali poskytovat sociální služby dle
standardů a celé toto snažení mělo za cíl vytvořit klientům
podmínky pro prožití kvalitního života, jak pracovního, tak
i volnočasového. Organizace změnila název na ,,Domov pro
osoby se zdravotním postižením“ a logem domova se stalo
heslo „Dům, kde se dobře žije“.
Od roku 2008 poskytujeme sociální službu ,,Podpora
samostatného bydlení“ a první klienti odešli do vlastního
nebo pronajatého bytu, kde jim byla pracovníky poskytována
podpora, kterou potřebovali.
Rok 2009 byl rokem přechodu pod nového zřizovatele,
kterým se stal Ústecký kraj a vytvoření příspěvkové
organizace „Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem“, jejíž jsme dodnes součástí.
V roce 2014, s ukončením transformace DOZP Hliňany jsme
převzali poskytování sociální služby nově vystavěných
rodinných domech na adrese Gorkého 889/14, Trmice.
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Potřeba podpory adaptace
pro klienty DOZP Hliňany
V období po příchodu klientů a zaměstnanců Domova pro
osoby se zdravotním postižením Hliňany do nových malých
domácností bylo potřeba reagovat na aktuální potřeby
klientů:
 naučit co největší samostatnosti ve všech oblastech 		
běžného života a odpovědnosti sám za sebe
 adaptaci na nové prostředí, začlenění do místního 		
prostředí,
 podpora samostatnosti, rozvoj schopností a dovedností 		
klientů, podpora činností obvyklých v běžných 			
domácnostech, podpora činností při udržení a rozvoji 		
návyků péče o vlastní osobu,
 využití možnosti trhu práce, využití nabídky práce 		
v chráněných dílnách a aktivitách sociálně terapeutických
dílen,
 spolupráci a součinnost s ostatními poskytovateli 		
dostupných sociálních služeb,
 začlenění a součinnost s místní samosprávou.
 pomáhat snižovat závislost na sociální službě.
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Aktivity klientů
Pomoc s rozvíjením jejich dovedností a schopností
v oblasti samostatnosti a zvládání činností v životě člověka.
Zaměřujeme se na zvládání péče o svou vlastní osobu
a běžných denních situací, jako jsou hygienické návyky,
oblékání, nákupy, příprava jednoduchých pokrmů, základní
úklid.
Nabídka výchovných, vzdělávací a aktivizačních činnosti
jako je procvičování motoriky, psaní či čtení, procvičování
pohybového aparátu. Zřízena pro ně také byla relaxační
místnost, ve které probíhá muzikoterapie, bazální stimulace či
magnetoterapie.
Pomoc při adaptaci do společnosti. Začleňování probíhá
prostřednictvím pravidelných procházek, pobyty
v rekreačních střediscích, nákupů v obchodech nebo také
návštěvami různých restauračních zařízeních.
TRÉNINK V SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ
Sociálně terapeutická dílna nabízí smysluplné trávení volného
času, nácvik pracovních návyků, dodržování pracovního
režimu a postupů, spolupráce v týmu. Dovednosti potřebné
k uplatnění na trhu práce.
V dílně se pracovnice s klienty věnuje různorodým
aktivizačním činnostem od procvičování jemné/hrubé
motoriky, přes různé výtvarné techniky až po výrobu mýdel.
Klienti se v rámci dílny mohou také účastnit úklidových
a domácích prací, kde se pracovnice s klienty zaměřuje
na jednotlivé pracovní úkony (jako je zametání, vytírání,
utírání prachu, úklid toalety, vynášení odpadků, nákupy aj.)
KURZ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
Kurz sociálních dovedností byl zaměřen na rozvíjení
a upevňování svých základních sociálních dovedností –
pozdravit, poděkovat, vstup do místnosti, vhodné chování
na veřejnosti, vykání a tykání, komunikace s cizími lidmi,
přáteli aj. Nácviky probíhali formou modelových situacích.
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Z historie
Založení Ústavu sociální péče Hliňany, spadá až do roku 1966.
Od doby založení byl řízen okresní správou sociálních služeb
Ústí nad Labem.
Od roku 1994 do roku 2008 bylo jeho zřizovatelem Statutární
město Ústí nad Labem. V lednu 2009 bylo poskytování
sociálních služeb převedeno na Ústecký kraj, Domovy
pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvkovou organizaci. Součásti organizace byl i Domov
pro osoby se zdravotním postižením Hliňany.
Objekt Hliňan byl nevyhovující k poskytování sociálních
služeb. Opatření k nápravě a případné opuštění objektu bylo
již několikrát řešeno začátkem devadesátých let. V tomto
období došlo pouze ke snížení kapacity ze 70 uživatelů na 40.
Přes snížení kapacity byl počet lůžek na pokojích – 10, 9, 8,
6, 4, 3. Vybavení pokojů bylo pouze postele a osobní věci
uloženy ve společných šatnách. S výjimkou pokojů pro 3 a 4
uživatele charakter pokojů – velké tmavé místnosti se dvěma
okny bez možností řešení jiné stavební úpravy. Objekt se
nacházel mimo obydlené oblasti.
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Podpora transformace
sociální služby DOZP Hliňany
Proč?
 Vyřešit špatné podmínky ubytování
 Zajistit potřebné soukromí uživatelů
 Řešit nepříznivou situaci sociálního vyloučení
 Vytvořit podmínky co nejvíce podobné běžnému 		
způsobu života
 Objekt Hliňan byl nevyhovující k poskytování sociálních 		
služeb.
Jak?
 Opustit stávající objekt, přemístit poskytování sociálních 		
služeb do měst (Ústí nad Labem, Teplice).
 Nově poskytovat sociální služby v městech, kde budou
jiné možnosti sociální integrace a dostupnost sítě 		
veřejných služeb.
 Umožnit uživatelům v maximálně možné míře žit běžným
způsobem života a ovlivnit poskytované sociální služby
 Vytvoření nových domácností s ohledem na individuální 		
potřeby uživatelek, skladbu uživatelů vytvářet na základě
jejich přání,
 Pro část uživatelů (dle schopností, dovedností, přání) 		
zřídit novu pobytovou službu – chráněné bydlení

Vybavení pokojů bylo pouze postele a osobní věci uloženy
ve společných šatnách. S výjimkou pokojů pro 3 a 4 uživatele
charakter pokojů – velké tmavé místnosti se dvěma okny
bez možností řešení jiné stavební úpravy. Objekt se nacházel
mimo obydlené oblasti.
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Co vzniklo:
Dvě skupinové domácnosti v Teplicích – chráněné bydlení
pro 12 klientů.
Dvě skupinové domácnosti v Trmicích – domov pro osoby se
zdravotním postižením, z toho jedna domácnost s vysokou
mírou podpory pro 12 klientů.
Sociálně terapeutická dílna s okamžitou kapacitou 4 klienti
(20 smluv).
Šest individuálních domácnosti v Ústí nad Labem – chráněné
bydlení v nájemních bytech pro 12 klientů.

Časový průběh:
I. Etapa / leden 2011 – červen 2014
 Rekonstrukce objektu Teplice / leden 2013 – prosinec 2013
 Výstavba objektu Trmice / leden 2013 – červen 2014
II. Etapa / leden 2012 – červen 2015
 Pronájem bytů pro chráněné bydlení / srpen 2014

26

27

MŮJ ŽIVOT PŘED TRANSFORMACÍ
Do ÚSP Hliňany jsem se přistěhovala, když mi bylo 18 let.
Předtím jsem žila ve městě, tak mě překvapilo, že zámek
v Hliňanech je na úplné samotě. Všechna okna měla železné
mříže. Jeden čas nás tu žilo i sedmdesát.
Pokoj jsem měla velký, ale bydlelo nás na něm deset. Vůbec
nic jsem nepotřebovala, protože všechno bylo společné.
Neměla jsem žádné vlastní oblečení ani skříň. Na celém patře
byly krásné polohovací postele, ale ne zásuvky na elektriku
a bez té polohování nefungovalo.
Všichni všechno dělaly společně a na povel. Když sestra
zavolala: „Koupání“, všechny jsme musely jít do koupelny, kde
nás najednou umyly. Nikde jsme neměly žádné zástěny, tak
jsem se styděla, ale nedalo se nic dělat.
Koupání předcházel povel: „Jídlo“ a to znamenalo, že
musíme do velké společné jídelny. Jídlo bylo namixované,
rozporcované, nevzhledné. Zkrátka „šlichta“. Nikdy jsem si
sama neuvařila ani kafe. Během jídla se podávaly léky, které
bylo potřeba před sestrou sníst a zapít. Nevěděla jsem, na co
je užívám, ale důležité bylo, abych je snědla. Můj život se
stával velmi jednoduchým: spánek, jídlo, sezení na chodbě,
léky, koupání a zase spánek.
Nebylo nic, o čem bych mohla sama rozhodovat. Ven jsme
chodily jenom na zahradu, ale kolem ní stejně nic nebylo. Jen
stavební firma a koleje. I přesto, že mám problémy s chůzí
a pohybuji se pouze s chodítkem, bydlela jsem v prvním patře
a protože v objektu nebyl výtah, málokdy se mi poštěstilo,
že mi někdo pomohl dolů. Vesnický krám byl dva kilometry
daleko a o cukrárně jsem ani neslyšela, takže jsem nikdy v žádné
nebyla. Kadeřnice čas od času přicházela do ústavu a hromadně
nás ostříhala nakrátko. Všechny stejně. Ani jsem nevěděla, že
za nákup a holiče se musí platit. O tom, že existují nějaké peníze,
se se mnou nikdy nikdo nebavil. Za celý svůj život v Hliňanech
jsem neměla možnost se vzdělávat a ani pracovat. Zpohodlněla
jsem a přestala komunikovat. Stejně mě nikdo neposlouchal…
… a takhle jsem žila 25 let. Už bych se tam nikdy nevrátila.
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MŮJ ŽIVOT PO TRANSFORMACI
V srpnu 2014 jsem se z Hliňan přestěhovala do nového
objektu v Gorkého ulici v Trmicích. Konečně zase bydlím
ve městě mezi lidmi. Mám svůj vlastní pokoj s vlastní
skříní, stolkem, postelí a křeslem. Dokonce i věci ve skříni
jsou jenom moje. Pokud budu chtít, mohu si ho dovybavit
i dalšími věcmi podle svého uvážení.
Když nechci být na pokoji sama, mohu využít společné
prostory i s venkovní terasou. Všude se totiž se svým
chodítkem dostanu.
V koupelně a na záchodě jsem vždycky sama a už se tedy
před ostatními nemusím stydět. Dokonce se poznám
v zrcadle a poprvé jsem měla namalované nehty. Moc mi
to sluší. Paní kadeřnice má svůj salón nedaleko, a tak není
problém k ní čas od času zajít.
Protože nás tu bydlí jenom dvanáct i s Vaškem (je to vážně
fešák), mají pracovníci čas na to, aby se věnovali třeba jenom
mně. Učím se jíst příborem, uvařit si kafe a k snídani si dokonce
mohu vybrat, na co mám chuť. Večeře si připravujeme
společně s pomocí pracovníků a úplně nejraději mám, když to
po domě začne vonět nějakým dobrým jídlem. Asi jim začnu
i víc pomáhat, abych to také uměla. Když mám chuť na něco
dobrého nebo když mi třeba dochází mýdlo, vždycky se můžu
s nějakým pracovníkem domluvit a jdeme nakoupit, protože je
to všude blízko a jezdí tu i hodně městských autobusů.
Díky tomu za mnou častěji jezdí i moje maminka. Do Hliňan
vždycky musela sehnat někoho, kdo ji tam odvezl. V létě
pojedu i na svoji první dovolenou. Ještě jsem nikde nebyla,
tak vůbec nevím, co mě tam čeká. Ale pojede se mnou Lenka
s Maruškou, tak se ničeho bát nemusím. Třikrát týdně také
jezdím do dílny ve Vaňově, kde se mi moc líbí. Když je hezky,
pracujeme na zahradě anebo si něco vystřihujeme, lepíme,
malujeme. Nic už neděláme na povel.
Vždycky si mohu vybrat a život mě zase začíná bavit. Jsem
ráda, že už nejsem v těch „blbejch“ Hliňanech.
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Domov Trmice
Domov Trmice na adrese Za Humny 580 se nachází v klidné
části města Trmice, vzdálené od centra Ústí nad Labem
15 minut jízdy městskou hromadnou dopravou. Objekt
je obklopen velkou zahradou. Budova je dvoupodlažní
a není bezbariérová. Kapacita zařízení je 14 lůžek ve dvou
samostatných domácnostech.
Domov Trmice na adrese Gorkého 889 se nachází uprostřed
města Trmic, 5 min od zastávky MHD. Soubor budov se skládá
ze dvou samostatně fungujících domácností a budovy pro
aktivizační dílnu. Budovy jsou bezbariérové. Kapacita zařízení
je 12 lůžek, ve dvou domácnostech po šesti.
Ubytování je poskytováno na čtyřech samostatných
domácnostech v jedno a dvou lůžkových pokojích. Pokoje
jsou standardně vybaveny postelí, skříní a stolem se židlí.
Každý pokoj si může klient dovybavit vlastním nábytkem
a jiným zařízením. Domov zajišťuje též praní osobního
prádla, lůžkovin a úklid obytných prostor. Klient má možnost
s podporou pracovníků prát osobní věci a podílet se na úklidu
svých prostor
Domácnost – jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje pro
klienty. Dále jídelna s kuchyňskou linkou, lednice, indukční
sporák, myčka na nádobí, varná konev a mikrovlnná trouba.
Sociální zařízení se dvěma WC, sprchovým koutem a pračkou.
								
Strava – obědy jsou zajišťovány externím dodavatelem.
Snídaně a večeře si klienti připravují sami s podporou
pracovníků. Na tvorbě jídelníčku se klienti každé domácnosti
podílejí společně.
Dalšími činnostmi, které jsou poskytovány dle zákona
108/2006 Sb. je pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
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Aktivity
 Pracovně rehabilitační činnosti ve vlastních dílnách
DOZP Ústí nad Labem – jako je například práce se dřevem,
výroba různých dárkových předmětů, práce s keramikou
či textilem, vaření, úklidové práce a nácvik sociálních 		
dovedností.
 Návštěvy kulturních, společenských a sportovních
akcí dle zájmu jednotlivých uživatelů, podporu a svobodu
náboženského vyznání.
 Účast na ozdravných pobytech – lázně, dovolené, 		
cyklistické a turistické pobyty.
 Další společné akce jako například různé oslavy, setkávání
nebo účast v zájmových kroužcích.
 Pravidelné návštěvy bazénu, popř. sauny, možnost
objednání na masáže, pedikúru, rehabilitační cvičení
a další dle individuálních potřeb a finančních možností
klientů.
Další služby pro klienty








Propojení zájmů organizace s přáními klientů a jejich rodin
Sociální integrace
Zajištění vzdělání
Vyhledávání pracovních příležitodstí
Kvalitní volnočasové aktivity
Zajištění zdravotní péče
Spolupráce s dalšími poskytovateli a návaznost služeb

Všechny tyto služby jsou využívány v komunitním prostředí,
tzn., že klient za službami dochází.
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Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby od 18ti let věku s mentálním
postižením, případně kombinovaným s dalšími tělesnými
či smyslovými vadami, kteří potřebují pomoc a podporu při
realizaci a naplňování individuálních potřeb, osobních cílů,
úkonů a činností běžného života.
Všichni pracovníci zařízení se snaží v maximální míře
komunikovat s rodinami a opatrovníky ve snaze o podporu
vztahů, rodinných vazeb a poskytování komplexních služeb.
Opatrovníci i rodinní příslušníci mají možnost podílet se též
na tvorbě individuálních plánů. Jedenkrát ročně je Domovem
organizováno setkání všech opatrovníků.
		
Organizace, se kterými aktivně spolupracujeme:
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Ústí
nad Labem, o.s., Agentura 8. den, o.s., Jurta, o.s., Fokus, o.s.,
Slunečnice, o.s., Sociální agentura, Dobrovolnické centrum
o.s, Centrum podpory zdraví o.s.
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DOMOV VŠEBOŘICE
V DOZP Všebořice jsou osobám s mentálním
a kombinovaným postižením poskytovány tyto sociální
služby:
 domov pro osoby se zdravotním postižením
 chráněné bydlení
Služba domova pro osoby se zdravotním postižením je
poskytována na adresách:
Pod Vodojemem 312/3C, Ústí n. L., Všebořice – 21 lůžek
Na Výrovce 475/7, Ústí nad Labem, Klíše – 4 lůžka
Domov Všebořice na adrese Pod Vodojemem 312/3C se
nachází v příjemném prostředí, v části města Ústí nad Labem –
Všebořice, vzdáleného od centra města 15 minut jízdy městskou
hromadnou dopravou. Zařízení je situováno do zahrady
a součástí budovy domova je i prostorná terasa. Celá budova
domova je pomyslně rozdělena na tři pavilony – A, B, C, kdy
pavilon C je dvoupodlažní. Celé přízemí budovy je bezbariérové.
Nabízené služby
Ubytování – je poskytováno ve třech samostatně fungujících
domácnostech v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Pokoje jsou standardně vybaveny postelí, skříní a nočním
stolkem. Pokoje si mohou klienti dovybavit vlastním
nábytkem a jiným zařízením.
Domov zajišťuje praní osobního prádla a lůžkovin a úklid
společných prostor. Klient se do praní i úklidu může
také zapojit – vždy podle svých možností a s podporou
pracovníků.
Stravování – klientům je poskytována celodenní strava,
která se připravuje v centrální kuchyni. Díky vzniku plně
vybavených kuchyní na jednotlivých domácnostech si klienti
několikrát v týdnu sami vaří večeře včetně nákupu surovin.
Domácnosti – každá domácnost funguje samostatně
a na každé domácnosti pracuje stálý tým zaměstnanců.
V každé domácnosti jsou pokoje klientů, plně vybavená
kuchyň s jídelnou, obývací pokoj a sociální zařízení.
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Domov Všebořice poskytuje své služby celoročně a dle
zákona o sociálních službách a dále zajišťuje tyto základní
činnosti – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu; výchovně vzdělávací a aktivizační
činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Dále nabízíme:
 kvalitní volnočasové aktivity – kuželky, veslování, cvičení 		
pilates, sbor dobrovolných hasičů
 ozdravné pobyty – v tuzemsku i v zahraničí
 pracovní terapii – ve vlastních dílnách i v dílnách jiných 		
poskytovatelů
 návštěvu kulturních, společenských a sportovních akcí – 		
dle zájmu jednotlivých klientů
Domov Všebořice na adrese Na Výrovce 7 je provozován
v pronajatém rodinném domě, který se nachází ve velmi
pěkné a klidné vilové čtvrti v části města Ústí nad Labem –
město, Klíše. Součástí pronájmu domu je i prostorná zahrada,
která nabízí jak relaxaci a odpočinek, tak i aktivní trávení
volného času.
Do tohoto domu byla v roce 2014 přestěhována domácnost
dětí. Dům, ve kterém děti žijí, je umístěn v občanské zástavbě
a tak děti mohou nenásilnou formou poznat a pochopit
obyčejný život (i s jeho „nástrahami“) v přirozeném prostředí,
stát se jeho součástí. Cílem je, aby děti byly samostatnější
a odpovědnější a tím pádem lépe připraveni pro praktický
život v dospělosti.
Péče v tomto bydlení je poskytována čtyřem dětem, které
žijí ve společné domácnosti – v bytě 3 + KK. Děti navštěvují
základní školu speciální, sami si nakupují a pomáhají při
přípravě jídla a zapojují se do běžné péče o domácnost –
praní, úklid, vaření, péče o zahradu. I na této domácnosti
je stálý tým zaměstnanců. Péče dětem je zde poskytována
po celých 24 hodin.
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Služba chráněného bydlení je poskytována v Ústí nad Labem
na adresách:
CHB1 – Za Vozovnou 1, Ústí nad Labem
CHB2 – Na Výrovce 7, Ústí nad Labem
CHB3 – Palachova 47, Ústí nad Labem
CHB4 – Palachova 43, Ústí nad Labem
CHB5 – Hornické domy 9, Ústí nad Labem
Chráněné bydlení je jednou z pobytových služeb Domova
Všebořice. Služba je poskytována v nájemních bytech, které
jsou součástí běžných bytových domů v městských čtvrtích
města Ústí nad Labem. Kapacita služby je 13 lůžek.
Služba chráněného bydlení je poskytována v Teplicích
na adrese Vrchlického 19, Teplice.
Chráněné bydlení je poskytováno ve zrekonstruované vile,
která se nachází v lázeňské části města Teplice, vzdálené 10
minut chůze od centra města a v dosahu 10 minut chůze je
MHD a vlakové nádraží.
Služba je zde poskytována 12 klientům ve dvou bytech.
Každý byt má šest jednolůžkových pokojů – každý se
samostatným vchodem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, 2 x WC a koupelnu. Součástí domu je venkovní terasa
a prostorná zahrada, kterou lze využít k relaxaci a odpočinku.
Celá budova je bezbariérová, je zde výtah. V oddělené části
domu je provozována služba terapeutických dílen. Služba
v tomto objektu je klientům poskytována po celých 24 hodin.
Do těchto bytů se nastěhovali klienti z transformovaného
zařízení DOZP Hliňany.
Cílem služby chráněného bydlení je, aby klient žil v běžném
a přirozeném prostředí (bytu, rodinného domu), zvládal
péči o svou domácnost (úklid, nákupy, vaření, praní),
využíval dostupné služby ve městě a okolí (kadeřník, pošta,
úřad), uměl si naplánovat den (práci i volný čas) a to
vše za takové podpory, kterou si určí klient sám a která
ho nebude nijak omezovat… tzn. s co nejmenší mírou
závislosti na poskytované službě.
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Domov Všebořice spolupracuje při poskytování služeb
s mnoha dalšími organizacemi a to hlavně v oblasti zajištění
doplňkových služeb – vzdělávání (Základní škola speciální
a Mateřská škola), v oblasti začleňování klientů do pracovního
procesu (Agentura Osmý den, o. p. s., Jurta, o. p. s., Slunečnice,
o. s.), v oblasti volnočasových aktivit (Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v ČR, o. s., sportovní kluby – kuželky, veslování)
a v oblasti začleňování klientů do společnosti.
Služby jsou poskytovány na principu vzájemného partnerství,
klienti mají možnost svobodné volby, je respektována
a podporována jejich individualita, pocit nezávislosti
a soběstačnosti. Klientům je poskytována podpora a péče
takovým způsobem, aby mohli žít, pokud to vzhledem
ke zdravotnímu postižení bude možné, běžným způsobem
života s využíváním všech dostupných služeb mimo zařízení –
škola, práce, kulturní a sportovní vyžití.
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Domov SEVERNÍ TERASA
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa se
nachází na sídlišti Severní Terasa v Ústí nad Labem. Skládá se
ze tří pavilonů. Na dvou pavilonech se nachází domácnosti,
ve kterých žijí klienti, a na třetím pavilonu jsou kanceláře,
kuchyň a prádelna. Objekt je částečně bezbariérový.
V DOZP Severní Terasa jsou osobám s mentálním
a kombinovaným postižením poskytovány tyto sociální
služby:
 domov pro osoby se zdravotním postižením
 chráněné bydlení
 denní stacionář
Co nabízíme zájemcům o službu:
 individuální a partnerský přístup
 rodinné a bezpečné prostředí
 důraz na samostatnost a podporované rozhodování
 spolupráci s rodinou a institucemi
Výhodou Domova pro osoby se zdravotním postižením
Severní Terasa je:
 velmi dobrá dostupnost MHD – z centra Ústí nad Labem 		
cca 10 minut, zastávka Severní Terasa se nachází asi 		
50 metrů od DOZP
 rozlehlá zahrada, umožňuje klientům příjemné posezení, 		
odpočinek na terasách i sportovní vyžití
 občanská vybavenost v bezprostředním okolí – obchody,
Masarykova nemocnice, škola, restaurace i služby (např. 		
kadeřnictví)
 nabídka různých druhů služeb
Pobytová služba s kapacitou 24 osob je poskytovaná ve třech
domácnostech, z nichž dvě jsou bezbariérové. Jednotlivé
domácnosti fungují samostatně. Provoz v domácnostech
(hospodaření s penězi, úklidy, příprava jídla, plánování
aktivizačních činností) je za asistence stálého okruhu
pracovníků zajišťován klienty.
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Domácnosti
 jsou uzavřený celek a každá má svůj vlastní vchod
 tvoří je obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským 		
koutem, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje a sociální 		
zařízení
 pokoje klientů jsou uzamykatelné, každý má soukromí 		
i prostor pro uložení svých osobních věcí
 pokoje jsou účelně vybavené; pokud však klient chce, 		
může si pokoj vybavit vlastním nábytkem
Klienti
 aktivně plánují a organizují svůj život
 věnují se svým zájmům a koníčkům, jezdí na rekreační 		
i sportovní pobyty, účastní se kulturních a společenských
akcí
 osvojují si dovednosti, které jim umožňují, starat se 		
společně o svou domácnost i o sebe
 chodí do sociálně terapeutických dílen, kde získávají 		
a upevňují si pracovní dovednosti
Strava
 je zajišťována vlastní kuchyní nebo si ji mohou klienti 		
připravit ve své domácnosti
 klienti si učí obsluhovat kuchyňské elektrospotřebiče 		
(rychlovarnou konvici, mikrovlnou troubu, indukční desku
atd.), uvařit jednoduchá i složitější jídla a péct
Chráněné bydlení
Pobytová sociální služba s kapacitou 17 osob je poskytovaná
v pronajatých bytech. Sedm klientů bydlí v jednolůžkových
pokojích v bytech, které se nachází v panelových domech.
Pronajaté byty (dva 3+1 a jedna garsoniéra) se nachází
na sídlišti Severní Terasa. Deset klientů žije ve dvoulůžkových
pokojích v pěti bytech v bezbariérovém bytovém domě. Ten
se nachází na Klíši v ulici Jateční.
Domácnost chráněného bydlení se příliš neliší od běžné
domácnosti. Do všech domácích prací (nákupy, vaření, mytí
nádobí, úklid, praní, žehlení apod.) se zapojují jednotliví
členové domácnosti podle svých schopností.
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Byty (chráněné bydlení)
 jsou velmi dobře dostupné MHD
 nacházejí se v běžné zástavbě
 jejich součástí je kuchyň nebo kuchyňský kout vybavený
kuchyňskými spotřebiči
Klienti
 starají se za asistence pracovníků o své byty, uklízí si, 		
perou, starají se o své věci
 plánují si nákupy, návštěvy kulturních akcí i jiné aktivity
 chodí do práce nebo do sociálně terapeutických dílen, 		
kde si osvojují pracovní dovednosti
 věnují se koníčkům a zálibám, stýkají se s přáteli 			
i s rodinou
 využívají běžně dostupných služeb v místě svého bydliště
 začleňují se postupně do místní komunity
 jsou podporováni v samostatnosti a pracovníci jim 		
poskytují asistenci pouze v oblastech, kde ji skutečně 		
potřebují
Strava
 mohou ji odebírat z DOZP Severní Terasa
 v bytě si vaří sami či za asistence pracovníka
Denní stacionář
Ambulantní služba s kapacitou 3 osoby je poskytovaná
v pracovní dny od 6,00 do 16,30 hodin. Čerpání sociální
služby umožňuje klientům žít v přirozeném prostředí své
rodiny a přesto mít možnost trávit čas se svými vrstevníky
a přáteli. Klienti mají příležitost účastnit se rozličných aktivit,
které zohledují individuální potřeby každého z nich.
Prostory
 jsou bezbariérové
 služba je poskytovaná v budově DOZP Severní Terasa
Klienti
 osvojují si dovednosti potřebné pro život
 mají možnost stýkat se s přáteli
 věnují se aktivizačním činnostem i volnočasovým 		
aktivitám
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Denní stacionář Úsměv
Denní stacionář nabízí ambulantní službu osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo
s přidruženým kombinovaným postižením. Služba je určena
pro klienty ve věku od 3 do 64 let.
Prostřednictvím tohoto denního ambulantního zařízení
pomáháme rodičům realizovat se v zaměstnání, vyřizovat
si nezbytné záležitosti, ale i jen se odreagovat od denních
starostí.
Našim klientům je poskytována sociální a ošetřovatelská
péče, zapojují se do pracovních činností formou pracovní
terapie, mají možnost vzdělávání, sportovních, kulturních
a zájmových aktivit.
Kapacita zařízení je 14 klientů, služba je poskytována v rámci
okresu Ústí nad Labem, je možno přijímat klienty i z jiných
okresů.
Stacionář vytváří podmínky k tomu, aby klient mohl
uplatňovat svou vlastní vůli, jednat na základě vlastního
rozhodnutí, být sám sebou, prožívat aktivní a radostný život.
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Sociálně terapeutická dílna
Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba, která
vznikla při DOZP Ústí n. L. v roce 2011 na základě potřeb při
transformaci našeho zařízení. Přijímáme klienty od 16 do 64 let.
Služba je bezplatná. Naším cílem je formou pracovní terapie
zajistit takovou podporu, která povede k získání, udržení
a rozvoji dovedností klientů v různých oblastech pracovních
činností. Nabízíme aktivity a činnosti, které pomáhají klientům
v zapojení do běžného života včetně uplatnění na volném trhu
práce a hlavně smysluplné trávení volného času.
Naše dílny jsou na adrese:
 Všebořická 181/35 Ústí nad Labem
V této dílně jsme se zaměřili na šití v ruce i na strojích,
tkaní, korálkování, vyšívání, decoupage, keramiku, úklidy.
 Čajkovského 82 Ústí nad Labem
Pracoviště pro – výtvarné a aktivizační činnosti,
(bezbariérový přístup).
– Výroba dárkových předmětů z flísu, odlévání keramiky,
aranžování a dekorace, výrobky z pedigu.
– Aktivizační činnosti – arteterapie, trénování základních
dovedností, trénování jemné motoriky a sebeobsluhy.
Pracoviště pro – práci s dřevem, kovem, na zahradě,
sportovní aktivity. V této dílně pracují převážně muži,
pracují se dřevem, kovem, starají se o zahradu, pěstují
ovoce a zeleninu. Využívají sportoviště na sportovně
aktivační hry.
 Fügnerova 297 Trmice
Pracoviště pro – práci s dřevem a přírodninami, drobné
výrobky ze dřeva, drobné opravářské práce, aktivační
a motorické práce. V této dílně pracují převážně muži.
 Vrchlického 19, Teplice
Pracoviště komunikačních dovedností – zde se klienti
seznamují s prací na počítači, pracují na interaktivní tabuli
se vzdělávacími programy.
Pracoviště domácích činnosti je zaměřeno na zvládnutí
základních denních domácích činností – úklid, vaření,
žehlení, zašívání, i zde se vyrábí drobné dekorativní
výrobky dle možností klientů.
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem
Tel.: 475 666 610, 725 043 909
Ředitel: 475 666 611, mobil: 725043912
DOZPUL: 475 666 610		
www.dozp-ul.cz
email: dozp@dozp-ul.cz					

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
Tel.: 475 620 583
Vedoucí domova: 602 623 065
Sociální pracovník: 475 620 583
www.dozp-ul.cz/Domov_TR.html
email: usptrmice@volny.cz

Denní stacionář Úsměv
Tel.: 475 666 621
Vedoucí stacionáře: 725 043 910
Sociální pracovník: 775 424 337
www.dozp-ul.cz/DS_Usmev.html
email: usmev@dozp-ul.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
Tel.: 472 741 483		
Vedoucí domova: 602 627 182
Sociální pracovník: 725 043 913		
www.dozp-ul.cz/Domov_VS.html
email: usp_vse@volny.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
Tel.: 472 772 141
Vedoucí domova: 723 360 768
Sociální pracovník: 775 424 329
www.dozp-ul.cz/Domov_ST.html
email: uspterasa@volny.cz
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