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1.1 Sídlo organizace 

 

Název:      DOZP Ústí nad Labem Denní stacionář Úsměv 

Sídlo:        Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ:            75149541 

Kontakt:    475 666 610 

 

1.2 Vznik a postavení organizace 

Denní stacionář Úsměv zahájil svou činnost již v roce 1977. Zařízení se nachází 

v městské části Vaňov. 

 

1.3 Zaměření a činnost organizace 

Denní stacionář Úsměv je organizace zřízená Ústeckým krajem. Poskytujeme 

ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým osobám s mentálním postižením nebo 

s mentálním postižením s přidruženým kombinovaným 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 dítěte. 

Provoz denního stacionáře je od 6.00 do 16.00 v pracovní dny, provoz je 

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

době ve stacionáři převažuje skupina mladších dospělých v průměrném věku 40 let. 

V našem zařízení je po celý rok možnost vykonávat odbornou praxi, praxi u nás především 

vykonávají studenti ze SŠ, VOŠ či VŠ. 

 

Poslání DS 

Hlavním posláním organizace je poskytování služeb všem s mentálním postižením 

lehkým, středně těžkým i hlubokou mentální retardací a kombinovanými vadami, ve věku od 

3 do 64 let, možno i starším. Služby jsou zajišťovány ve spolupráci s rodiči klientů, neboť 

součástí poslání je nezbytná pomoc rodičům, usnadnění jejich nelehkého úkolu při výchově, 

vzdělávání a získávání dovedností, návyků a pracovních schopností včetně samostatnosti 

jejich dětí.  

Našim klientům je poskytována sociální a ošetřovatelská péče, zapojování se do 
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pracovních činností formou pracovní terapie, možnost vzdělávání se, sportovních, kulturních 

a zájmových aktivit. 

 

Hlavní cíl 

 Udržet plný počet kapacity 

 Spolupráce s rodinami uživatelů, podporovat a udržovat navázané vztahy 

 I přes ukončení pracovního místa – vychovatelka - nadále pokračovat ve vzdělávacím 

procesu klientů 

 Pružně organizovat zájmové činnosti, kulturní a společenské akce, rekreační pobyty, 

poznávací zájezdy a výlety 

 Rozvinout a fixovat individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti jednotlivých 

klientů 

 Rozvíjení osobnosti klienta při pracovně výchovné činnosti, vzdělávací zájmové 

činnosti, logopedii, při sportovních, kulturních a dalších aktivitách 

 

Principy 

 Respektování potřeb a přání klienta 

 Respektování volby klienta 

 Respektování práv klientů 

 Svoboda projevu a pohybu 

 Individuálního přístupu 

 Tolerance, důvěra a bezpečí 

 Flexibilita služeb 

 Rovnoprávnosti 

 Spolupráce 

 Dodržování Etického kodexu organizace 

 Odbornost poskytovaných služeb 

 Princip informovanosti 

 

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 
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 osoby s kombinovanými vadami (sluchové, zrakové vady, atd.) 

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

vyžadují péči a asistenci druhé osoby 

 

 

1.4 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 

 

V denním stacionáři se každý rok 

pořádá pro rodiče vánoční besídka. 

Na tuto besídku pracovnice 

s klienty trénují krátké představení, 

učí se básničky a vánoční koledy. 
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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 2016 proběhlo několik zajímavých aktivit pro naše klienty: 

 Návštěva divadla /každý měsíc/ 

 Návštěva muzea /průměrně 1 za měsíc/ 

 Diskotéky (pyžamová diskotéka, Mikulášská) 

 Návštěva pouti (Matějská) 

 Noční čtení / spíme ve stacionáři/ 

 Slavnost k 5 výročí otevření STD / soutěže, vystoupení, diskotéka, občerstvení/ 

 Minulý rok naše zařízení navštívily dentální hygienistky, které si pro klienty 

připravily přednášku o zdravém chrupu 

 Stejně jako každý rok proběhla v Denním stacionáři Vánoční besídka, na kterou 

klienti ve spolupráci s pracovnicemi nacvičují představení pro rodiče a rodinné 

příslušníky 

 Návštěva města Ústí nad Labem ( ZOO, cukrárna, infocentrum, Větruše, 

Městský park, knihkupectví, útulek pro psy,…) 

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

(kuželky, šipky, bingo, kriket, boca...), tak i mimo zařízení (Hasičská olympiáda) 

 S klienty jsme se účastnili sportovních her v Teplicích 

 Každý se také rekreovali na týdenním ozdravném pobytu Dolní Světlé u Cvikova 

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

učí se různé tance, provádějí psychomotorické cvičení, pracují s keramikou či 

vaří/připravují jednodušší pokrmy (zeleninový salát, vaječná omeleta,…) 
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Od ledna roku 2011 vznikla při našem zařízení Sociálně terapeutická dílna, která nabízí 

nejenom klientům DS pracovní činnosti (práce na zahradě, práce se dřevem, rukodělné práce, 

keramické činnosti, výpočetní výuku aj.). 

 

1. 5 Organizační struktura a zaměstnanci 

Vedoucí zařízení – Vladimíra Drescherová (0,25) 

Provozní – Ladislava Králová (0,35) 

Sociální pracovnice – Bc. Kateřina Drdová (0,5) 

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

     Beránková Naďa (1,0) 

     Alena Hrušová     (1,0) 

Údržbář:? 

Kuchyň – Hana Havlínová (1,0) 

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

Úklid – Mária Nechvílová (0,75) 

 

1.6 Hospodaření organizace 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  provozní   

Rozpočet Ústeckého kraje    provozní   

Přímé platby uživatelů    provozní      

 

1.7 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. Drdová Kateřina, 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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Pracovnice si pro klienty připravují různé 

činnosti, a to od práce na zahrádce, úklid 

exteriéru/interiéru, tak až po různé ruční 

práce (šití, vyšívání, paličkování atd.) 

 

2. Sociálně terapeutické dílny  

 
 2.1 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. 

 

Poslaní STD 

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 Předlice, 

DOZP Trmice – Gorkého (klienti ze zařízení z Předlic a Trmic Gorkého jsou klienti 

z bývalého zařízení Hliňany), DOZP Trmice a klienti z DS Úsměv což jsou naše zařízení.  

Dále do dílen docházejí klienti z rodin, tvoří cca 7% naší klientely. 
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Klienti do našich dílen dojíždějí buď samostatně (ve skupinkách, jednotlivci), za 

doprovodu pracovníků ze zařízení nebo doprovod zajišťují pracovníci z našich dílen. 

Okamžitá kapacita je 20 klientů. Unicitní počet klientů za rok 2016 byl 103 klientů. 

 

Hlavní cíle 

 Respektování a uplatňování práv uživatelů podílet se na průběhu sociální služby, 

vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti 

 Zajištění kvalitního poskytování sociální služby 

 Spolupráce s rodinami a domovi uživatelů, podporovat a udržovat navázané vztahy, 

získávat zájem rodičů o dění v Sociálně terapeutických dílnách 

 Našimi službami se snažíme zajistit osobám s mentálním postižením záruku jejich 

dalšího rozvoje v oblasti manuální, duševní, tělesné, společenské a zejména v oblasti 

pracovní 

 Rozvíjení a respektování citového života uživatelů, umožňování navazování 

přátelských, mezilidských vztahů 

 Získávání klientů pro pracovní aktivity, vytváření podmínek pro co největší zapojení 

uživatelů do pracovních činností, individuálně pracovat ve skupinách 

 V maximální míře zapojit uživatele do běžné společnosti 

 Rozvinout a fixovat individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti jednotlivých 

klientů 

 Podpořit samostatnost a vlastní aktivitu uživatelů sociálních služeb 

 

Principy 

 Být součástí fungující sítě zařízení poskytujících služby lidem s mentálním postižením 

 Vytváření podmínek pro maximální naplňování práv uživatelů 

 Respektování volby uživatelů 

 Vnímání sociální situace klienta jako celku ve všech souvislostech  

 Individualizace podpory - individuální plány 

 Zaměření na celek- spolupráce s rodinou, organizacemi, institucemi 

 Flexibilita (služby se přizpůsobují uživateli) 

 Zajišťování bezpečnosti a odborného poskytování služeb 

 Týmová spolupráce 

 Princip informovanosti 
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 Tolerance, důvěra, bezpečí 

 Odbornost poskytovaných služeb 

 Dodržování Etického kodexu zařízení 

 Svoboda pohybu a projevu 

 

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, Střekov) 

 práce s textilem (tkaní, šití, vyšívání) 

 práce s papírem 

 korálkování 

 drátkování 

 práce s polymerovými hmotami 

 práce s přírodninami 

 decoupage 
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 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) 

 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 

 práce s keramikou (glazování, vypalování) 

 

Úklidové práce a výpočetní technika (Teplice) 

 zaměření se na úklidové práce (domácí práce – vytírání, zametání, luxování, utírání 

prachu, atd.) a vaření/pečení jednodušších receptů 

 vznikla zde i výuka výpočetní techniky, byli zakoupeny počítače s dotykovou tabulí a 

speciální vzdělávací program 

 dále se zde zaměřují taktéž na různé aktivizační činnosti – arteterapie (malování 

pastely, akvarel, modelování), muzikoterapie (poslech hudby, zpěv, poslech spojený 

s tancem, použití hudebních doprovodných nástrojů), skládání stavebnic, puzzle, 

navlékání korálků, šití z flísu 

 

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 

4. Dílna Teplice/ Vrchlického 1242/19 – v zařízení DOZP Teplice 

5. Dílna Střekov/ Kozinova 1240/1 – pronajaté místnosti 
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V roce 2014 byl zahájen provoz nové dílny, byla otevřena společně s nově otevřeným 

zařízením DOZP Teplice. 

V květnu roku 2016 byla otevřena další dílna na Střekově, kde se pracuje individuálně 

s klienty, kteří vyžadují speciální péči. 

 

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. Dílnu je také možné navštěvovat po 6ti hodinových směnách, kdy jsou klienti v dílně 

od 8.00 do 14.00 hodin. 

 

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. 

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 byla jednotlivá pracoviště, maximálně využity. 

Zájem o naší službu – Sociálně terapeutické dílny, je každým rokem stále zvyšuje. Což 

můžete porovnat v níže uvedené statistice. 

 

Celkový počet klientů za rok 2016 byl…. 11 227 klientů v 3 hodinových blocích 

V porovnání s minulým rokem 2015 byl…. 9 760 klientů v 3 hodinových blocích 

 

2.2 Financování STD 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí                                     

Rozpočet Ústeckého kraje                                                              

Ostatní zdroje                          

                                                             

2.3 Organizační struktura 

 

Vedoucí zařízení:   Drescherová Vladimíra  (0,75) 

Provozní:  Králová Ladislava   (0,15) 

Sociální pracovník: Bc. Kateřina Drdová  (0,5) 

Pracovníci v soc. službách:   
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                                       Mašková  Kateřina             (1,0) 

              Smutný Jaromír  (1,0) 

              Křivková Michaela  (1,0) 

  Králová Ladislava  (0,5) 

  Pilnaj Michal             (1,0) 

  Gorschenková Alena (1,0) 

  Píšová Šárka              (1,0) 

  Vokřálová Kateřina              (1,0) 

                

Klienti sociálně terapeutických dílen se 

mohou účastnit různých společenských 

aktivit. Většinou se jedná o aktivity, které 

pořádá denní stacionář Úsměv, jako 

například každoroční mikulášská akce, na 

které nechybí ani čert s Mikulášem. 

 

Sociálně terapeutické dílny se stále rozrůstají a vylepšují. V minulém roce se naše 

dílna rozšířila opět o jednu dílnu (v Teplicích). V letošním roce jsme pro velký zájem klientů 

otevřeli další dílnu na Střekově, která pracuje i s klienty z nejvyšší mírou podpory. Velice 

úspěšnou dílnou se stává dílna ve Všebořicích, která je zaměřená na šité výrobky. Tato dílna 

si již vytváří určitou klientelu, která se stále vrací pro další výrobky a dostává se do povědomí 

veřejnosti. Úspěch s výrobky z dílen také pociťujeme na různých prodejních akcích, které 

pravidelně navštěvujeme.  

Každý rok se nám navyšuje počet klientů v dílnách, jejich počet stále stoupá, což je 

patrné již v porovnání s minulým rokem. Navyšováním počtu klientů je pro nás známkou, že 

se klientům u nás líbí a rádi naší službu využívají. 
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3. Základní údaje o klientech 

Přehled o počtech klientů 

 

DS STD 

k 31.12.2016 
Počet 

celkem 
Muži Ženy Muži Ženy 

Kapacita k 31.12.2016    

Počet klientů k 1.1.2016 14 /107  9  5 43 64  

Přijato   1 
 

5  1 

Ukončen pobyt   3   5 5 

Přemístěno   -   -  - - 

Počet klientů 31.12.2016 12 /103  7  5  43  60 

Z toho pobyt celoroční           

      Složení klientů dle krajů 

 

DS STD 

k 31.12.2016 
Počet 

celkem 
Muži Ženy Muži Ženy 

Ústecký kraj 12/103 7 5   43  60 

      Věkové složení klientů  

 

DS STD 

  Celkem Muži Ženy Muži Ženy 

do 1 roku           

  1 - 7 let           

 7 - 10 let           

11 - 15 let           

16 - 18 let -/1        1  

19 - 26 let 1/10 
 

1  7  3  

27 - 64 let 11/86  7 4  34   52 

65 - 80 let  -/6      2  4 

nad 80 let           

Průměrný věk   41 40 40  48 
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Způsobilí k právním úkonům           

      Zdravotní stav klientů  

 

DS STD 

  Celkem Muži Ženy Muži Ženy 

mobilní 12/94   7 5   39 55  

částečně mobilní -/3  -   -  2  1 

imobilní  -/6  - -   2  4 

 
     Přiznání příspěvku na péči   DS STD 

k 31.12.2016 Počet klientů Muži Ženy Muži Ženy 

stupeň I. 1/15  1  -   8  7 

stupeň II. 7/39   4 3  20   19 

stupeň III.  4/36 2   2 11   25 

stupeň IV.  -/13 -   -  4  9 

            

 


