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Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 
 
 
 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa je jedním ze středisek 

příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem. 

Středisko poskytuje služby v denním stacionáři, týdenním stacionáři, odlehčovací služby a v 

domově pro osoby se zdravotním postižením.  

 

 

 

Popis domova 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa se nachází v klidné části 
sídliště Severní Terasa v Ústí nad Labem a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou 
všem zájemcům o čerpání sociálních služeb.  

V dostupnosti domova je mnoho složek občanské vybavenosti – škola, obchody, kino, 
policie, lékárna a lékaři. Pro školou povinné uživatele našich služeb je výhodná zejména blízkost 
Základní školy speciální, kterou mohou navštěvovat (a mnozí již navštěvují) v rámci povinné 
školní docházky. Dospělí klienti toto školu navštěvují v rámci Kurzu celoživotního vzdělávání, 
který zde probíhá jednou týdně. 

Domov je situován ve velké zahradě s množstvím vzrostlých stromů a sestává se ze tří 
budov – jednopodlažního hospodářského pavilonu a dvou dvoupodlažních pavilonů A a B. 
Všechny tři budovy jsou spojeny chodbou. V hospodářském pavilonu se nacházejí kanceláře a 
technické zázemí domova (kuchyň, prádelna atd…) a v pavilonech A a B se nachází zázemí pro 
klienty. V přízemí obou pavilonů jsou klientům k dispozici společenské místnosti s TV a DVD, 
kuchyňka s rychlovarnou konvicí, lednicí a mikrovlnnou troubou a jídelna, v prvních patrech jsou 
pokoje pro klienty a menší společenské místnosti. Některé pokoje se nacházejí také v přízemí. 
Přízemí obou pavilonů je bezbariérové, proto jsou tyto pokoje vhodné zejména pro klienty, kteří 
k pohybu využívají různých kompenzačních pomůcek. WC a sprchy jsou v přízemí i v prvním 
patře a jsou společné pro všechny klienty. Součástí domova je také keramická dílna. Pokoje 
klientů jsou vybaveny nábytkem v majetku organizace, někteří klienti si své pokoje vybavily 
nábytkem vlastním.  
 Klienti mohou také využít k relaxaci zahradu domova a dvě venkovní terasy. Zde jim jsou 
k dispozici zahradní lavičky, zahradní gril, přírodní ohniště, ruské kuželky, stůl na stolní tenis a 
pro klienty z  řad dětí také houpačky.  

 
 

Nabízené sociální služby 
 
• domov pro osoby se zdravotním postižením   9553549 (identifikátor služby) 
• týdenní stacionář     6936143 
• denní stacionář     1201084 
• odlehčovací služby    3884825 
  



 
Poslání 
 
 Posláním je poskytovat kvalifikovanou pomoc, podporu a péči osobám s mentálním 
postižením a pomoc a podporu rodinám těchto osob s ohledem na jejich individuální schopnosti, 
potřeby a cíle. 
 
Cíle 
 
1. Snižovat závislost klientů na poskytované službě zachováním nebo dosažením jejich fyzické a 

psychické soběstačnosti prostřednictvím rozvíjení jejich dovedností, schopností návyků a 
aktivizací v těchto oblastech: 
• péče o vlastní osobu (osobní hygiena, oblékání, stravování, orientace v blízkém okolí), 
• péče o domácnost (např. úklid, praní prádla, žehlení, mytí nádobí), 
• hospodaření s financemi (rozeznání hodnoty peněz, hospodárné nakupování), 
• pracovních dovedností (motorické dovednosti, práce na zahradě, v prádelně, kuchyni a 

keramické dílně), 
• výchovy a vzdělávání (příprava na vstup do školy, základy počítání, čtení, psaní, 

komunikace a uspořádání času, celoživotní vzdělávání), 
• cestování hromadnými prostředky, samostatný pohyb po sídlišti nebo městě, 
• využívání volného času (smysluplné trávení času, volnočasové a zájmové aktivity), 
• rozhodování o vlastním životě (plánování života), 
• uplatňování svých práv. 

Cíl je totožný pro všechny druhy poskytovaných sociálních služeb. 
 
2. Snižovat závislost klientů na poskytované službě začleněním uživatele v maximálně možném 

rozsahu do běžného života společnosti a umožnit jim žít takovým způsobem života jako žijí 
jejich vrstevníci, zejména v oblastech: 
• práce (nabídnout uživateli pracovní rehabilitaci v zařízení i mimo zařízení, v 

podporovaném zaměstnávání a v zaměstnání na volném trhu práce, pomoc při 
vyhledávání a udržení si práce) 

• péče o svou osobu a svou domácnost (např. umět si sám uvařit si, nakupovat, prát,  
• udržovat pořádek, obsluhovat domácí spotřebiče, hospodařit s financemi, dodržovat 

léčebný režim, nakládat s osobními doklady a umět si obstarat své osobní záležitosti), 
• využívání běžně dostupných veřejných služeb a informačních zdrojů (úřady, obchody, 

lékař, zájmové kluby, restaurace, škola), 
• spolupráce s právnickými a fyzickými osobami v zájmu dosahování osobních cílů 

uživatele, podporování kontaktů s rodinou, partnerem a přáteli, 
• samostatné bydlení mimo zařízení sociálních služeb (pomoc při vyhledávání bydlení a 

udržení si bydlení s dlouhodobým cílem zaregistrování nového druhu služeb – asistenční 
služba) 

Cíl je totožný pro všechny druhy poskytovaných sociálních služeb. 
 
3. Vést osobu s mentálním postižením k přiměřené odpovědnosti za své jednání tak, aby se 

zachovala její maximální míra samostatnosti ve všech oblastech jejího života.  
Cíl je totožný pro všechny druhy poskytovaný ch sociálních služeb.  



4. Zajištění důstojného a spokojeného života klientů, vytvářet vhodné podmínky zejména 
v oblastech:  
• ubytování (vytvářet příjemné rodinné prostředí, ubytování ve dvou až pětilůžkových 

pokojích s dlouhodobým cílem snižování počtu lůžek na pokojích), 
• stravování (částečná možnost výběru jídel), 
• základní ošetřovatelská péče (ošetřovatelská péče je zajišťována všeobecnými sestrami) 
• sociální péče (běžné úkony péče o vlastní osobu, hygienu, aktivizační, výchovně 

vzdělávací a sociálně terapeutické činnosti),   
• podmínek pro využívání volného času (např. vybavení společenských místností, 

umožnění návštěvy kina, kulturních a sportovních akcí). 
Cíl je stanoven pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením. 
 

5. Umožnit rodinám pečujícím o klienta plné pracovní a společenské uplatnění.  Zejména: 
• zajistit ubytování, stravování a péči klientovi po celý pracovní den (denní stacionář) či 

týden (týdenní stacionář), ubytování ve dvou až pětilůžkových pokojích s dlouhodobým 
cílem snižování počtu lůžek na pokojích, 

• vytvořit příjemné rodinné prostředí, kde klienti aktivně tráví čas v době, kdy se jim 
nemůže věnovat rodina, 

• spolupracovat úzce s rodinou tak, aby představy rodiny a poskytovatele byly shodné, 
vytvořit u klientů a jejich rodin pocit důvěry ve služby, kterou přijímají, 

• zajistit základní ošetřovatelskou péči (ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými 
všeobecnými sestrami) 

• vytvářet prostředí, ve kterém mohou rozvíjet své schopnosti a zájmy (např. vybavení 
společenských místností, keramické dílny, umožnění návštěvy kina, kulturních a 
sportovních akcí). 

Cíl je stanoven pro službu týdenní stacionář a denní stacionář. 
 

6. Umožnit rodinám, které pečují o osoby s mentálním postižením, nezbytný odpočinek. 
Pečujícím fyzickým osobám nabídnout k využití pobytovou službu, ambulantní službu nebo 
terénní službu. Zejména 
• zajistit ubytování (jde-li o pobytovou formu), stravování a péči klientovi dle výběru druhu 

odlehčovací služby (ubytování ve dvou až pětilůžkových pokojích s dlouhodobým cílem 
snižování počtu lůžek na pokojích), 

• vytvořit příjemné rodinné prostředí, kde klienti aktivně tráví čas v době, kdy se jim 
nemůže věnovat rodina, 

• spolupracovat úzce s rodinou tak, aby cíle rodiny a poskytovatele byly shodné,  
• vytvořit u klientů a jejich rodin pocit důvěry ve služby, kterou přijímají, 
• zajistit základní ošetřovatelskou péči v pobytové formě odlehčovací služby 

(ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými všeobecnými sestrami), 
• vytvářet prostředí, ve kterém mohou klienti rozvíjet své schopnosti a zájmy (např. 

vybavení společenských místností, keramické dílny, umožnění návštěvy kina, kulturních a 
sportovních akcí). 

Cíl je stanoven pro odlehčovací služby. 
 
 
 



Okruh osob, kterým jsou sociální služby určeny 
  
 Sociální služba v domově pro osoby se zdravotním postižením je poskytována osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení 
s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím rodiny nebo terénních 
služeb. 
 
Struktura cílové skupiny: 
• děti od tří let, 
• mládež do 26 let (chlapci výjimečně i déle), 
• ženy  
 
Službu neposkytujeme: 
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 

(zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a každodenní 
dohled lékaře), 

• osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční 
nemoci,  

• osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy, závažně narušovalo kolektivní soužití 
(dle MKN-10 jsou to např. poruchy chování, agresivita, poruchy vyvolané psychoaktivními 
látkami, schizofrenie, poruchy nálad, poruchy osobnosti). 

 
 
Kapacita zařízení 
 

• domov pro osoby se zdravotním postižením  28 klientů 
• týdenní stacionář       6 klientů 
• denní stacionář       6 klientů 
• odlehčovací služby       3 klientů 

 
 

Průběh sociální služby 
 

Služby sociální péče jsou poskytovány na základě písemně uzavřené smlouvy o 
poskytnutí služby sociální péče. Smlouva má náležitosti dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. V tomto zákoně jsou uvedeny základní činnosti, které domov pro osoby se zdravotním 
postižením, týdenní stacionář, denní stacionář a odlehčovací služby poskytují. Služby jsou vždy 
poskytovány podle přání a potřeb klienta s důrazem na podporu jeho samostatnosti a na využití 
jeho vlastní angažovanosti. Maximální důraz při poskytování služeb je kladen na individuální 
přístup ke každému klientovi, na rovnoprávnost a partnerství mezi klientem a poskytovatelem.  

Po zahájení čerpání služeb je ve spolupráci s klientem vypracován kvalifikovanými 
pracovníky osobní profil klienta a na základě získaných údajů je s klientem sestaven jeho 
individuální plán, ve kterém se odráží přání, osobní vize a plány klienta a stanoví se míra 
podpory klienta. Průběžně, jak se klient zdokonaluje ve svých schopnostech, osvojuje si nové 
návyky a získává nové dovednosti, může docházet k přehodnocování a doplňování jeho 



individuálního plánu. Sestavováním plánů, jejich realizací a průběžným hodnocením se zabývá 
tým kvalifikovaných pracovníků, kteří při této činnosti dbají v maximální míře na dodržování 
všech práv klientů. Je respektována jejich vlastní svobodná vůle, lidská a občanská práva a 
potřeby a klient je podporován v samostatnosti a nezávislosti. Je naší snahou, aby čerpáním 
služeb a plněním individuálních plánů docházelo u klienta k postupnému zvyšování jeho sociální 
nezávislosti. Aby byla podpora ze strany poskytovatele postupně nahrazována aktivitou 
samotného klienta a zvětšovala se soběstačnost klienta tak, aby mohl žít běžným způsobem 
života.  
 
 
Kontakt se sociálním prostředím 
 
 Z důvodu zamezení sociálnímu vyloučení našich klientů je podporován kontakt se 
sociálním prostředím – rodina, přátelé, partneři. Zamezení vyloučení se snažíme dosáhnout i 
kladením velkého důrazu na využívání volně dostupných služeb – trh práce (zaměstnání, účast 
v pracovně rehabilitačních programech), vzdělávání (škola, doplňující kurzy), kulturní vyžití 
(divadlo, kino, výstavy), sportovní a volnočasové aktivity (Sdružení dobrovolných hasičů) a 
ostatní služby (kadeřník, pedikúra atd.). Klient si také může zvolit, jakou míru podpory využije 
např. při vyřizování osobních záležitostí (návštěva úřadů, pošta) nebo návštěvě lékaře.  
 
Zdravotní péče          
 
  Zdravotní péče je klientům v domově pro osoby se zdravotním postižením zajišťována 
formou ambulantní péče prostřednictvím zdravotnických zařízení. Klienti docházejí praktickému 
i odbornému lékaři. Ošetřovatelská péče je zajišťována všeobecnými sestrami. 

 
 
Zásady poskytování služeb 
 
1. Rozvoj nebo udržení soběstačnosti a nezávislosti  

Poskytovatel podporuje v maximální míře klienta v jeho soběstačnosti a nezávislosti, přičemž 
nezávislost může být i „asistovaná“. Poskytovatel poskytuje klientovi jen takovou nezbytnou 
podporu a pomoc, které se snaží postupně nahradit vlastní aktivitou samotného klienta a tím 
předejít jeho návyku na sociální službu.   
 

2. Vyrovnat příležitosti lidí s mentálním postižením s možnostmi vrstevníků  
Klient má mít stejné příležitosti jako jeho vrstevníci (samostatné rozhodování o svém životě, 
využívání běžně dostupných služeb, vstup na trh práce). 
 

3. Respektování základních práv a svobod  
Osoba s mentálním postižením má stejná základní práva a svobody jako běžný občan bez 
postižení. Poskytovatel dodržuje zásady Listiny základních práv a svobod a pravidla lidského 
soužití, zejména v oblasti ochrany osobní svobody klienta, soukromí, osobních údajů, právo 
na vzdělání, svobodnou volbu povolání, ochrana před zneužíváním, nucenými pracemi a 
diskriminací. 
 

 



4. Úcta k člověku a zachování lidské důstojnosti  
Poskytovatel zachovává lidskou důstojnost klientů, respektuje jejich názor, rozhodnutí, 
soukromí a intimitu (nemanipulovat s uživatelem, zamezit střetu zájmů pracovníků se zájmy 
klienta). Zaměstnanci dodržují Etický kodex organizace (příloha č. 1) a Listinu základních 
práv a svobod (příloha č. 2). 

 
 

5. Zásada informovanosti  
Poskytovatel informuje o všech poskytovaných a nabízených službách v takové formě, která 
mu umožní informované rozhodnutí. Zájemce o službu nebo klient si může sám podle svých 
potřeb a zájmů vybrat.  

 
6. Zásada individuálního přístupu  

Poskytování sociální služby vychází z osobních potřeb, cílů a možností klienta. Průběh služby 
je individuálně plánován, klient se aktivně účastní plánování služby a sám si stanovuje své 
osobní cíle. Důraz je kladen na zvyšování jeho sebevědomí, na samostatnost, aktivní způsob 
života a uplatňování vlastní vůle při řešení své situace. 

 
7. Zásada partnerského přístupu  

Klient není jen pasivním příjemcem služby, ale je aktivním účastníkem při zajišťování 
uspokojení svých vlastních potřeb buď ve spolupráci s poskytovatelem, nebo s jinými 
subjekty. Klient se podílí na všech rozhodováních týkající se jeho osoby. Sociální služby jsou 
poskytovány na základě uzavřené dohody o poskytování služby.  

 
8. Zásada sociální integrace  

Zařízení podporuje klienta ve využívání běžných veřejných služeb (obchody, zdravotní péče) 
a ve využívání vlastních přirozených sítí, jako je rodina a přátelé. 

 
9. Přiměřená odpovědnost klienta za své jednání  

Poskytovatel klade důraz na právo klienta přijmout riziko, kterého si je klient vědom. 
Rizikové situace jsou nedílnou součástí života člověka a povinností poskytovatele je snižovat 
pravděpodobnost, že riziková situace klientovi ublíží. Poskytovatel zajišťuje bezpečí klientů 
použitím metody práce s rizikem tak, aby se zachovala maximální míra samostatnosti 
uživatele. Klient je za své jednání přiměřeně odpovědný. 

 
10. Zásada kvality  

Sociální služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem na principech standardů 
kvality v sociálních službách. Záruka kvality poskytuje ochranu lidem se zvýšenou mírou 
zranitelnosti. Profesní rozvoj pracovníků se přizpůsobuje potřebám klientů a aktuálním 
trendům v sociální oblasti. Poskytovatel využívá připomínky a stížnosti jako důležitý zdroj 
informací jak zkvalitnit poskytovanou službu. 

 
11. Ochrana osobních údajů  

Všichni zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se klientů, o 
nichž se dozvěděli při výkonu svého povolání.  
 

 



12. Ochrana před předsudky a negativním hodnocením 
Poskytovatel chrání klienta před předsudky a negativním hodnocením společnosti. 

 
 
Rozsah poskytování sociální služby 
 
• domov pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována celoročně, nepřetržitě 

24 hodin denně, 
• týdenní stacionář - služba je poskytována v pracovních dnech po celý týden, zpravidla od 

pondělí do pátku, 
• denní stacionář - služba je poskytována v pracovních dnech od 6,00 do 16,30 hodin, 
• odlehčovací služby - pobytová odlehčovací služba je poskytována celoročně, nepřetržitě 24 

hodin denně, Ambulantní odlehčovací služba je poskytována v pracovních dnech od 6,00 – 
16,30 hodin a terénní odlehčovací služba od 7,30 – 15,00 hodin. 
 
 

Způsob poskytování sociální služby 
 
a) Poskytnutí ubytování  

Klientům nabízíme ubytování v jedno až pětilůžkových pokojích. V ceně ubytování je 
zahrnuto praní prádla klientů a úklid, ubytování není bezbariérové. Klienti si mohou pokoje 
vybavit vlastním nábytkem. 
 

b) Poskytnutí celodenní stravy  
Nabízíme poskytování stravy 5x denně, v případě potřeby zajišťujeme dietní stravování. 
Strava je zajištěna vlastními zaměstnanci. 

 
c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

Oblékání, orientaci v okolí, podporu soběstačnosti a pohybové aktivity zajišťují pracovníci v 
sociálních službách a vychovatelka dle potřeby a stupně závislosti klienta. 

 
d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Ranní a večerní mytí, česání, úpravu nehtů, mytí vlasů, péči o chrup a podávání léků zajišťují 
pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry dle potřeby a stupně závislosti klienta. 

 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

Zajišťují pracovníci v sociálních službách, vychovatelka, sociální pracovnice nebo 
dobrovolníci dle přání klientů. 
 

f) Sociálně terapeutické činnosti 
Činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění klienta (pracovní rehabilitace, společenské aktivity) 
zajišťují pracovníci v sociálních službách, vychovatelka, sociální pracovnice nebo 
dobrovolníci na základě individuálních plánů klientů. 
 
 

 



g) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  
Zajišťují pracovníci v sociálních službách, vychovatelka nebo dobrovolníci na základě 
individuálních plánů klientů. Základní vzdělávání klientů je zajišťováno základní školou 
speciální. 

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

Zajišťují pracovníci v sociálních službách, vychovatelka, sociální pracovnice a vedoucí. 
 
i) Základní ošetřovatelská péče  

Zajišťují všeobecné sestry, které mají odpovídající kvalifikaci. 
 

j) Základní sociální poradenství  
Poskytování potřebných informací, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace, 
zajišťuje sociální pracovnice a vedoucí střediska. 

 
 
Standardy kvality sociálních služeb 
 
 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa má vypracovány vnitřní 
předpisy pro činnost organizace. V souladu se standardy kvality sociálních služeb jsou dána 
pravidla pro veškeré oblasti týkající se chodu zařízení a pro uzavírání smlouvy o poskytnutí 
služby sociální péče. Tyto vnitřní směrnice respektují ustanovení obecně závazných právních 
předpisů.  
 
Zvyšování kvality sociálních služeb 
 
 Je snahou všech zaměstnanců Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní 
Terasa, aby služby, které jsou v tomto zařízení poskytovány, byly kvalitní a na vysoké úrovni. Do 
hodnocení kvality sociální služby jsou zapojeni klienti, zaměstnanci a další zainteresované 
fyzické osoby (opatrovníci, rodinní příslušníci, studenti na odborné praxi, dobrovolníci).  
 
K hodnocení úrovně poskytované sociální služby dochází několika způsoby: 

• hodnocení osobních cílů klientů - toto zhodnocení má písemnou formu a je součástí 
Dohody o individuálním plánu podpory klienta k naplnění jeho osobního cíle 

• hodnocení průběhu sociální služby - provede klíčový pracovník ve spolupráci s 
klientem 1x za čtvrt roku. Toto hodnocení je písemně zaznamenáváno v dokumentaci 
klienta. 

• stížnosti - klienti mají kdykoliv možnost vyjádřit svou stížnost na kvalitu nebo způsob 
poskytování sociální služby. Tato stížnost slouží jako podnět pro rozvoj a zvyšování 
kvality sociální služby. 
Počet podaných stížností: 0 

• hodnotící dotazník kvality sociální služby - 1x ročně je klienty, opatrovníky a 
zaměstnanci (praktikanty na konci praxe) zhodnocena sociální služba. Náměty ke zlepšení 
a zkvalitnění sociálních služeb jsou vyhodnocovány a jsou určena opatření dle aktuálních 
možností.  



Dotazníky byla zjišťována kvalita služby v těchto oblastech: 
 
• ubytování 
• stravování 
• přístup zaměstnanců 
• ostatní (kontakt se sociálním prostředím, nabídka aktivizačních činností, nabídka 

pracovních činností, průběh individuálního plánování) 
 

Spokojenost s každou oblastí byla hodnocena z několika hledisek a respondenti si mohli 
vybrat z několika možností odpovědí. 
Celkové shrnutí odpovědí: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podrobné hodnocení jednotlivých oblastí je k nahlédnutí v DOZP ST. 

 
 

• vzdělávání zaměstnanců 
 
V rámci dalšího vzdělávání se pracovníci přímé péče účastnili v roce 2009 následujících 
školících akcí, stáží a akreditovaných kurzů: 
 

1. Kurz šetrných úchopů 
2. Individuální plánování 
3. Etika v sociálních službách 
4. Odborná stáž v DOZP Hliňany 
5. Rehabilitační ošetřování 
6. Ošetřovat. konference - AIDS 
7. Stravování v provozech účelového stravování 
8. Školení o gastronomii 
9. Problematika systému HACCP a provozní hygieny 
10. Seminář vedoucích DOZP 

 
 
 
 
 

spokojenost počet 
odpovědí 

převedeno 
na % 

naprostá 324 72,0 

částečná 75 16,7 

vůbec ne 6 1,3 

není odpověď 45 10,0 



Uživatelé sociálních služeb 

Sociální služba 

domov pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

týdenní 
stacionář 

denní 
stacionář 

odlehčovací 
služba 

kapacita 28 6 6 3 

počty klientů 

k 1. 1. 2009 28 2 2 0 

zahájení  sociální služby 0 0 1 1 

ukončení sociální služby 0 0 1 1 

k  31. 12. 2009 28 2 2 0 

celkem za rok 28 2 3 1 

     z toho: ženy  24 1 2 1 

                muži 4 1 1 0 

žadatelé 0 0 0 0 

odmítnutí žadatelé 0 0 0 0 

stupeň závislosti 

I. 9 0 0 0 

II. 4 2 0 0 

III. 11 0 2 1 

IV. 4 0 1 0 

věkové 
rozdělení 

3 - 6 let 0 0 1 0 

7 - 12 let 0 0 0 0 

13 - 18 let 2 0 1 1 

19 - 26 let 3 2 1 0 

27 - 65 let 23 0 0 0 

typy postižení 
mentální postižení  24 2 1 1 

kombinované postižení 4 0 1 0 

mobilita 
bez omezení pohybu 25 2 1 1 

s částečným omezením  3 0 1 0 

s úplným omezením pohybu 0 0 0 0 

pokoje 
jednolůžkové 2 0 x 1 

dvoulůžkové 3 0 x 0 

tří a vícelůžkové 5 1 x 0 

právní 
způsobilost 

právně způsobilí  3 2 1 1 

omezená právní způsobilost 0 0 0 0 

zbaveni právní způsobilosti 25 0 1 0 

zaměstnaní 
klienti 

pracovní poměr 4 0 0 0 

dohoda o provedení práce 14 1 0 0 
 

 



Kulturní a sportovní akce 
 

leden 
Kino „Vzhůru do oblak“ 

červenec 

Kino „Doba ledová 3“ 

Plavecká hala Koupaliště 

únor Zimní sraz dobrovolných hasičů Zahradní slavnost Hliňany 

březen 
Karneval v Chudoslavicích Erbenova vyhlídka 

Matějská pouť 

srpen  

Chotěšov - Piráti z Karibiku 

duben 

Koncert Michala Davida Koupaliště 

Maškarní karneval v Tuchořicích Větruše 

Koncert TV Nova Rekreační pobyt Poslův Mlýn 

květen  

Sportovní hry v Opárnu 

září 

Zahradní slavnost - DS Úsměv  

Hasičská olympiáda Zahrada Čech 

Ruské kuželky Čížkovice Zámek Velké Březno 

červen 

Botanická zahrada Teplice 

říjen 

Kino „Michael Jackson - This is it“ 

Mezigenerační hry v DS ST Bertino údolí 

Bukovská višeň -  Člověče, nezlob se Václavská pouť 

Zábavné odpoledne Gymnázium UL 

listopad 

Víkend s hipoterapií Staré Křečany 

Sportovní hry v Tuchořicích Kino „Valiant“ 

Turnaj v pétanque Všebořice Psí útulek 

Plavecká hala Barevná diskotéka Čížkovice 

Prodloužený víkend Kořenov prosinec Turnaj v pexesu + diskotéka 
 
 
Zájmové kroužky 
 
Klientům je nabízena účast na tuzemských i zahraničních rekreačních pobytech. Mezi další 
aktivity patří také organizování zájmových kroužků. 
 
Kulturní kroužek  - Klienti se 1x měsíčně účastní různých kulturních akcí pořádaných v Ústí nad 
Labem. Navštěvují divadelní představení, kino nebo výstavy.  
 
Turistický kroužek  - Klienti 1x měsíčně při výletech poznávají významná nebo zajímavá místa 
v okolí Ústí nad Labem. Pořádají výlety do okolních měst. Učí se orientovat podle turistických 
značek a ukazatelů.  
 
Kroužek ru čních prací - Klienti se věnují vyšívání a pletení. Vyrobené předměty jsou použity 
k prezentaci domova nebo jako dárky pro osoby blízké klientům. 



 
Keramický kroužek - Klienti v keramické dílně vyrábí dekorativní a užitkové předměty z 
keramiky, které jsou používány k prezentaci domova nebo jako upomínkové předměty. 

 
Sdružení dobrovolných hasičů - Klienti se seznamují s protipožárními předpisy, probírají 
základy přírodovědy, zdravovědy a topografie. Schůzky probíhají 1x měsíčně. Během roku 
se účastní akcí společných pro všechny členy tohoto sdružení 
 
Kroužek vaření - Klienti se seznamují se základy vaření, připravují jednoduchá jídla, učí se 
hotové pokrmy vkusně servírovat.  
 
 
 
 
 
Plány na rok 2010 
 
1. zrušení pískoviště, které je vzhledem k věkové skladbě klientů dlouhodobě nevyužívané, 
2. plochu po zrušeném pískovišti využít na stavbu dřevěného altánu, který budou klienti 

využívat pro odpočinek, 
3. zvyšování počtu klientů zaměstnaných mimo DOZP Severní Terasa, 
4. snižování počtu lůžek na pokojích a tím i snižování celkové kapacity zařízení, 
5. nákup myčky na nádobí na oddělení přímé péče, 
6. soustavné zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 29. 3. 2010      Mgr. Jana Wiesingerová 
           vedoucí  


