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I. Sídlo organizace 

 

Název:      DOZP Ústí nad Labem Denní stacionář Úsměv 

Sídlo:        Čajkovského 1908/82 400 01 Ústí nad Labem 

IČ:            75149541 

Kontakt:    475 666 620 

 

 

II. Vznik a postavení organizace 

Denní stacionář Úsměv zahájil činnost již v roce 1977.  

 

 

III. Zaměření a činnost organizace 

Denní stacionář Úsměv je organizace zřízená Ústeckým krajem. Poskytujeme 

ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým osobám s mentálním postižením, kteří žijí 

v rodinách a mají současně možnost využívat sociálních služeb. Tyto služby jsou maximálně 

přizpůsobeny individuálním potřebám uživatelů a současně vycházejí rodičům vstříc v jejich 

péči o rozvoj osobnosti jejich postiženého dítěte. 



Provoz stacionáře je od 6.00 do 16.00 v pracovní dny, vždy je možnost přizpůsobit jej 

potřebám uživatelů a jejich rodičům. Kapacita zařízení je 14 osob. V současné době ve 

stacionáři převažuje skupina mladších dospělých v průměrném věku 35 let. 

V roce 2013 měli možnost v našem zařízení vykonávat praxi studenti SŠ, VOŠ či VŠ. 

 

Poslání DS 

 poskytování ambulantních služeb dětem, mládeži a starším osobám s mentálním   

postižením, kteří žijí v rodinách, a mají současně možnost využívat sociální služby  

 přizpůsobené jejich individuálním možnostem a schopnostem 

 pomoc rodinám při rozvíjení osobnosti a samostatnosti jejich dětí 

 

Hlavní cíl 

 zajištění kvalitního poskytování sociální služby 

 respektování a uplatňování práv uživatelů podílet se na průběhu sociální  

služby, vyjadřovat své potřeby, přání i stížnosti 

 zapojování osob s mentálním postižením do společnosti pomocí vytváření  

rodinného prostředí a kamarádských vztahů 

 spolupráce s rodinami uživatelů 

 zajištění jejich výchovy a vzdělání nenásilnou formou 

 rozvíjení tělesné zdatnosti, pracovní aktivity, vše při respektování individuálních  

možností 

 

Principy 

 sociální služba směřuje k rozvoji přirozených sociálních vazeb našich klientů: 

 být součástí fungující sítě zařízení poskytujících služby osobám s mentálním 

postižením 

 vytvářet podmínky pro maximální naplňování jejich práv  

 vnímat sociální situaci uživatele jako celku ve všech souvislostech 

 individualizace podpory 

 respektovat volby uživatelů 

 zajištění bezpečnosti a odborného poskytování služeb 

 

Cílová skupina osob, kterým poskytujeme službu 

 děti, mládež a osoby s mentálním postižením od 3 do 64 let 

 osoby s lehkou, středně těžkou a hlubokou mentální retardací 

 osoby s kombinovanými vadami 

 osoby se smyslovou vadou sluchovou a zrakovou 

 osoby bez psychiatrické diagnózy 

 osoby zbavené, částečně zbavené i nezbavené odpovědnosti k právním úkonům, které 

vyžadují péči a asistenci druhé osoby 



 

IV. Základní údaje o klientech 

Počet uživatelů a věkové kategorie: 

 předškolní věk (0-5)   0                              

 školní  (6-14)    0 

 adolescenti (15-19)   1 

 mladí ( 19-26 )   2 

 produktivní věk (26- 64)  10 

Celkem    13 

 

Stupeň závislosti klientů:  

 1 stupeň  - 2 klienti    

 2 stupeň  - 5 klientů     

 3stupeň  - 5 klientů      

 4 stupeň - 1 klient     

 

 

 

 

V. Nabízené služby pro klienty 

základní činnosti: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 

 poskytnutí stravy 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 sociálně terapeutické činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 

pravidelné služby: 

 sportovní činnosti  

 keramika  

 dílny, vaření, zahradní práce, sociálněprávní poradenství 

 vzdělávací činnosti 

 dílna, práce na zahradě 

 domácí práce 

 výlety 

 

  

 



další nabízené služby a zájmové aktivity: 

 sportovní a zájmové aktivity  

 zdravotní cvičení a relaxace 

 rekreační pobyty, poznávací zájezdy, turistika  

 společenské aktivity 

 individuální plány pro každého uživatele 

 

V roce 2013 proběhlo několik zajímavých aktivit pro naše klienty: 

 Návštěva muzea (Výstava kostýmů z Arabely, Giganti doby ledové, Vánoční ozdoby 

v muzeu) 

 Zooterapie (pravidelně do našeho zařízení přijíždějí různá zvířátka – např. psi, kozy, 

prasátka, hlodavci,…) 

 Návštěva divadla (divadelní představení Křemílek a Vochomůrka, O medvědu 

Ondřejovi, Sněhurka a sedm trpaslíků, atd.) 

 Diskotéky (Mikulášská, Valentýnská) 

 Návštěva pouti (Václavská, Matějská) 

 Stejně jako každý rok proběhla v Denním stacionáři Vánoční besídka určená rodičům 

 Během roku probíhají různé soutěže, jak v samotném stacionáři mezi klienty (kuželky, 

šipky,..), tak i mimo zařízení (Hasičská olympiáda) 

 V průběhu celého roku pracovnice s klienty zpívají, hrají na hudební nástroje, učí se 

různé tance, provádějí psychomotorické cvičení, práce s keramikou 

 

VI. Organizační struktura a zaměstnanci 

 

Vedoucí zařízení – Vladimíra Drescherová (0,75) 

Provozní – Ladislava Králová (0,35) 

Sociální pracovnice – Bc. Kateřina Drdová (0,75) 

Pracovníci v sociálních službách – Dana Spiváková (1,0) 

     Marcela Jiřenová (1,0) 

     Michaela Křivková (1,0) 

Údržbář – Petr Soukup (0,3) 

Kuchyň – Hana Havlínová (1) 

Pomocná síla v kuchyni – Jaroslava Folbrová (0,75) 

Úklid – Mária Nechvílová (0,75) 

 



VII. Hospodaření organizace 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  provozní  1 035 000 

Rozpočet Ústeckého kraje    provozní  1 800 130 

Přímé platby uživatelů    provozní     288 286 

 

 

X. Vedení organizace, kontakty 

 

Vedoucí: Drescherová Vladimíra, tel. 475 666 621, mob. 725 043 910 

Vedoucí technicko – hospodářského úseku: Králová Ladislava, tel. 475 666 622 

Vedoucího stravovacího úseku: Havlínová Hana, tel. 475 666 624 

Sociální pracovnice: Bc. Kateřina Drdová, mob. 775 424 337 

Poštovní adresa:  Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 

E-mail: socialni.pece@volny.cz, usmev@dozp-ul.cz 

Webové stránky: www.dozp-ul.cz 

 

  

mailto:socialni.pece@volny.cz
http://www.dozp-ul.cz/
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I. Zaměření a činnost 

Sociálně terapeutické dílny byly zřízeny při Denním stacionáři Úsměv. 

Denní stacionář Úsměv je zařízením příspěvkové organizace – Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením Ústí nad Labem, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Tato služba je 

poskytována od 1. 1. 2011. 

Posláním služby je prostřednictvím sociálně pracovní terapie zajistit lidem z cílové skupiny 

takovou individuální podporu, která povede k získání, udržení a rozvoji jejich pracovních 

návyků a dovedností v různých oblastech pracovních činností, které jsou potřebné pro běžný 

způsob života. To znamená nabídnout uživatelům takové služby a aktivity, které jim pomohou 

v zapojení do běžné společnosti včetně možného uplatnění na volném trhu práce a nabídnou 

jim i užitečné a smysluplné trávení volného času. 

Do dílen dojíždějí klienti z DOZP Všebořice, DOZP Severní Terasa, DOZP Hliňany, DOZP 

Trmice a klienti z DS Úsměv. Klienti k nám dojíždějí buď samostatně (ve skupinkách, 

jednotlivci), za doprovodu pracovníků ze zařízení či je doprovod zajištěn našimi pracovníky 

z dílen. 

Okamžitá kapacita je 14 klientů. Unicitní počet klientů za rok 2013 byl 88 klientů. 

Na našich pracovištích realizujeme tyto programy: 

 Zahradnické práce (dílna se nachází ve Vaňově)  

 péče o zelené plochy – sekání trávy, hrabání trávy, hrabání listí, pletí, odklízení sněhu, 

solení vozovky 

 péče o záhony, výsev zeleniny, pěstování zeleniny, výsadba ovocných keřů, stříhání 

keřů 

 drobné výrobky ze dřeva – krmítka, puzzle, atd. 

 

Dílna zaměřená na práci se dřevem a přírodninami (Trmice) 

 práce se dřevem (drobné výrobky) – krmítka, ptačí budky, domečky pro hlodavce, 

vyřezávání dřevěných motivů (spolupráce s ostatními dílnami – výroba na žádost) 

 drobné opravářské práce na jednotlivých zařízeních 

 práce se zahradním nábytkem – broušení, nátěr, atd. 



 

Rukodělné práce (Všebořice) 

 práce s textilem (tkaní, šití, batika) 

 práce s papírem 

 korálkování 

 drátkování 

 práce s polymerovými hmotami 

 práce se sklem (malování na sklo) 

 práce s přírodninami 

 decoupage 

 výroba šperků 

 procvičování jemné motoriky a logiky, trénování základních dovedností (barvy, dny, 

měsíce, roční období, hodiny) 

 

Výtvarné práce (Vaňov) 

 výroba dekoračních předmětů (předměty 

z flísu, výroba ručního papíru, šití na šicím 

stroji) 

 aktivizační činnosti – arteterapie (malování 

pastely, akvarel, modelování), muzikoterapie 

(poslech hudby, zpěv, poslech spojený 

s tancem, použití hudebních doprovodných 

nástrojů), skládání dřevěných stavebnic, 

puzzle, navlékání korálků 

 zaměřují se zde i na práci s keramikou – 

práce s keramickou hlínou, výroba keramiky 

- modelování z hroudy/válečků/plátů, modelování z formy, lepení, zdobení, sušení, 

pálení, povrchové úpravy (engoby, oxidy, glazury), výroba hrníčků, váz, květináčů a 

drobných předmětů, odlévání tvarovací hmoty 

 

 

Služba sociálně terapeutických dílen je poskytována na těchto pracovištích: 

1. Denní stacionář Úsměv/ Čajkovského 1908/82 – Zde se nacházejí dvě naše dílny. 

Jedna dílna je umístěna ve správě organizace (v hlavní budově), druhá dílna 

zaměřená na práci na zahradě se nachází v přístavbě u zařízení. 

2. Dílna Všebořice/ Všebořická 181/35 – pronajaté místnosti 

3. Dílna Trmice/ Fügnerova 297/23 – od města Trmice pronajaté místnosti 

 

V roce 2013 byl ukončen provoz dílen v DOZP Severní Terasa a ve Speciálně základní 

škole na Severní Terase. Dílny byly přesunuty a sloučeny do dílny ve Všebořicích.  

 

 



Práce na jednotlivých pracovištích jsou rozděleny do dvou časových úseků: 

Dopoledne 8,00-11,00 a odpoledne 12,00-15,00  minimální kapacita jsou 2 klienti 

v dílně. 

V dílně Trmice a Vaňov se v letošním roce zavedli 6 hodinové směny, kdy jsou klienti v dílně 

od 9.00 – 15.00. V těchto dílnách pracují převážně muži.  

 

Ve spolupráci s organizací Slunečnice, sídlící ve městě Děčín, otevřelo naše zařízení v 

roce 2013 Trénink úklidových prací, který se snaží klienty naučit základní pracovní a kuchařské 

dovednosti. Klienti se u nás učí společně s pracovnicí v sociálních službách jednodušší recepty, 

základní úklid (zametání, vytírání, utírání prachu, úklid toalety a koupelen, praní, žehlení 

prádla,…) Tito klienti u nás po absolvování kurzu získají certifikát, se kterým se snaží 

prostřednictvím organizace Slunečnice získat uplatnění na trhu práce. Tento projekt se nazývá 

„Mít práci a být jako ostatní“. Do projektu se u nás zapojili v minulém roce 4 klienti, již 3 

dostali možnost pracovního uplatnění. 

 

Klienti STD ve Vaňově se po celý rok zapojují do aktivit Denního stacionáře. Především 

je tím myšlena zooterapie, diskotéky a soutěže, které ve stacionáři probíhají. 

Činnost v jednotlivých dílnách byla zahájena 10. 1. 2011 po dovybavení jednotlivých 

dílen (stroje, nástroje, materiál). V měsíci dubnu 2011 byl zbudován skleník na zahradě DS 

Úsměv výpěstky z tohoto skleníku jsou v průběhu sezóny konzumovány klienty. 

V průběhu poskytování služby jsou uplatňovány prvky individuálního přístupu ke 

klientům a tak se podle potřeb vytváří individuální plány, podle kterých se s klienty pracuje.  

Během celého roku jsme se snažili, aby byly jednotlivé pracoviště, maximálně využity. 

Leckdy naše kapacita nebyla dostačující. Zájem o službu byl větší než kapacita. 

 

II. Základní údaje o klientech 

Klienti dle věkových skupin 

0 – 1 let/ děti kojeneckého věku 0 

0 – 6 let/ děti předškolního věku 0 

7 – 10 let/ mladší děti   0 

11 – 15 let/ starší děti   0 

16 – 18 let/ dorost   0 

19 – 26 let/ mladí dospělí  8 

27 – 64 let/ dospělí   76 

65 – 80 let/ mladší senioři  4 

81 +/ starší senioři   0 

CELKEM    88 

 

Celkový počet klientů za rok 2013 byl…6 630 klientů v 3 hodinových blocích 

V porovnání s minulým rokem…7 248 klientů v 3 hodinových blocích 



III. Financování STD 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí       1 645 000                              

Rozpočet Ústeckého kraje                553 320                                               

Ostatní zdroje                   58 257                                                                     

 

 

IV. Organizační struktura 

 

Vedoucí zařízení:   Drescherová Vladimíra  (0,25) 

Provozní:  Králová Ladislava   (0,15) 

Sociální pracovník: Bc. Kateřina Drdová  (0,25) 

Sociální pracovníci:   Mgr. Krčková Hana  (0,5) 

                                     Hlaváčková Kateřina (1,0) 

                                     Zvárová Klára  (1,0) 

                                     Ulbrichová Marie  (0,5) 

                                     Smutný Jaromír  (1,0) 

                                     Gröschell Daniel  (1,0) 

 

 

 

 

 


