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Vyhodnocení roku 2009 

V roce 2009 poskytoval denní stacionář Úsměv ambulantní služby cílové skupině uživatelů v plném 

rozsahu. Realizace služeb sociální péče probíhala na základě písemně definovaných cílů organizace. 

Uživatelé denního stacionáře v uplynulém roce využívali možností dalšího rozvoje a  kvalifikovanou 

individuální péčí měli možnost v maximální možné míře žít běžným způsobem života. Prostřednictvím 

individuálních výchovně vzdělávacích plánů byl zajišťován rozvoj uživatelů v oblastech manuálních 

dovedností v rámci pracovní výchovy, sociálních kontaktů a sociálního začleňování prostřednictvím 

společenské výchovy, rozvíjení jemné a hrubé motoriky při výtvarně-řemeslných pracích a 

v keramické dílně, dále pak uvolňování spasmů a koordinování pohybů v rámci pohybové výchovy, 

prevence infekčních onemocnění a nachlazení při výjezdech na ozdravné pobyty. Rovněž probíhalo 

vzdělávání uživatelů podle vzdělávacího programu DS , v rámci kterého byly rozvíjeny kognitivní 

procesy uživatelů. 

Zaměstnanci denního stacionáře byli v průběhu roku školeni v tématech, která odborně souvisela 

s problematikou mentálního postižení , specifiky práce s lidmi s mentální retardací či s metodami 

komunikace s postiženým klientem. 

Odborný personál denního stacionáře si osvojil v loňském roce prvky speciální komunikační metody 

zvané Proutyho preterapie a jejích elementů využívá při práci s nekomunikujícími klienty. Při  

veškerých interakcích s uživateli je volen nedirektivní způsob vedení, vycházející z humanistického 

pojetí psychologie, neboť jednotným cílem vedení i odborného personálu DS je usilování o co největší 

možnou nezávislost uživatelů, která povede k jejich autonomnímu, svobodnému seberealizačnímu 

směřování. 

 

V roce 2009 proběhly v DS Úsměv tyto akce: 

leden      

            -      výtvarná soutěž Městské policie Ústí n.L. na téma bezpečnost silničního provozu 

- den  barev 

- návštěva solné jeskyně 

- kino 

  

únor 

- plavání 

- bingo v Domově pro seniory 

- Zubr Emil v pravěku- interaktivní program  Muzea Ústí n.L. 

- Valentýnský karneval 
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březen 

- plavání 

- bingo v Domově pro seniory 

- posezení v kavárně Bárka 

- návštěva teplického planetária 

duben 

- program s dentálními hygienistkami 

- plavání 

- 20.-26.4. ozdravný pozbyt v Příchovicích 

- Pálení čarodějnic 

květen 

- Představení v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí n.L. 

- Plavání 

- Návštěva ZOO 

- Duo Úsměv- vystoupené zpěváckého dua  

červen 

- Ploskovice- prohlídka zámku   

- Představení v Severočeském divadle opery a baletu Ústí n.L. 

- Sváťovo divadlo 

- Zvířata v náručí –program ZOO Děčín 

- Dopravní hřiště                                                                                                       

září 

- Zahradní slavnost 

- 20.-26.9. –ozdravný pobyt v Zásadě 

 

říjen 

- program se záchranáři SZŠ 

- kabaret Petráš 

- Sváťovo divadlo 

 

 

listopad  

- den barev 

- návštěva kina 

- bublinová show 
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-  

prosinec  

- turnaj v pexesu v DOZP Severní Terasa 

- divadlo v MŠ 

- prohlídka vánočních trhů v centru ÚL 

- vánoční besídka 


