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Zpráva o činnosti  

v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa  

v roce 2011 

 

 

 

   
 

  

 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve 

druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé nevyužívanosti byla 

ukončena registrace odlehčovací služby. Ta byla využívána pouze v letních 

měsících. Pokud bude o tento typ služby v budoucnosti zájem, jsme schopni vyjít 

zájemcům vstříc nabídkou služeb ostatních - domov pro osoby se zdravotním 

postižením, týdenní stacionář, denní stacionář. 

 Od 1. 4. 2012 bylo zahájeno poskytování sociální služby chráněné bydlení. 

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována v bytech, které jsou pronajaty 

příspěvkovou organizací DOZP Ústí nad Labem.  V současné době máme 

k dispozici 2 byty - garsoniéru v Glennově ulici na Severní Terase a byt 2+1 

v ulici Stará na Skřivánku. Žijí v nich 3 klienti, z nichž každý má k dispozici 

vlastní pokoj. V dalším roce máme v plánu počet bytů využívaných pro chráněné 

bydlení zvýšit. 
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 Služba chráněného bydlení vychází z individuálních potřeb a přání 

jednotlivých uživatelů a je zaměřena především na podporu soběstačnosti a 

samostatnosti uživatele. V rámci služby je uživatelům umožněno zapojit se do 

aktivit pořádaných domovem Severní Terasa. Uživatelé chráněného bydlení mají 

však rovněž příležitost trávit volný čas po svém a navazovat přirozené kontakty 

v místě svého bydliště i v rámci celé obce.  

 Asistence a pomoc je uživatelům poskytována zaměstnanci střediska a dle 

stanovené míry podpory tak, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob 

života. Největší důraz při poskytování služeb je kladen na individuální přístup ke 

každému uživateli, na rovnoprávnost a partnerství mezi uživatelem a 

poskytovatelem.   

 

 Během poskytování této služby dosáhla jedna klientka takového stupně 

samostatnosti, že mohla ukončit čerpání služby a nyní žije spokojeným životem se 

svým přítelem. 

  

 Ale ani všední život v domově se nezastavil. I nadále je naší snahou 

v souladu s cíli domova snižovat závislost klientů domova pro osoby se 

zdravotním postižením, týdenního i denního stacionáře na poskytované službě 

zachováním nebo dosažením jejich soběstačnosti, a to zejména v oblastech: 

 péče o vlastní osobu (osobní hygiena, oblékání, stravování, orientace v blízkém 

okolí), 

 péče o domácnost (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), 
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 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). 

 

 

 

 Usilujeme o to, aby se závislost na službě snižovala také tím, že se uživatelé 

začlení do běžného života společnosti a budou žít takovým způsobem života, jaký 

je běžný pro jejich vrstevníky. To znamená, že: 

 pracují, 

 využívají běžně dostupných veřejných služeb a informačních zdrojů (úřady, 

obchody, lékař, zájmové kluby, restaurace, škola). 

 

 Snažíme se Vést klienty k přiměřené odpovědnosti za své jednání tak, aby 

se zachovala jejich maximální míra samostatnosti. Aby znali svá práva, ale i své 

povinnosti.  

3 klienti jsou zaměstnáni mimo domov a 12 jich pracuje v našem domově. 21 

klientů navštěvuje sociálně terapeutické dílny, které byly zřízeny v rámci naší 

organizace. 
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  V červnu proběhla oslava 20. výročí založení našeho domova. Počasí 

nám přálo, tak se na zahradě domova mohli sejít současní a bývalí zaměstnanci i 

klienti, jejich příbuzní a opatrovníci i ostatní přátelé našeho domova. Během 

příjemně teplého a slunečného odpoledne a večera došlo na vzpomínky, tanec, 

tombolu, kulturní představení dětí z Dětského domova na Severní Terase, 

vystoupení kouzelníka i grilování.  

 

 

 27. září 2011 se v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní 

Terasa slavnostní uskutečnilo předání nového vozu Renault Kangoo. Automobil 

zapůjčila reklamní agentura Kompakt s. r.o. a mohla tak učinit díky sponzorským 

příspěvkům firem z Ústecka a Teplicka. Vozidlo bude využíváno nejen k přepravě 

uživatelů a zásobování střediska, ale především k zabezpečení sociální služby 

chráněné bydlení. 

 

 

  V rámci volnočasových aktivit se mohou klienti věnovat také svým 

zájmům. Chodí na výlety, účastní se sportovních a kulturních akcí. Pokud mají 

radši spíše klidnější aktivity, mohou se věnovat vyšívání nebo vaření, keramice 

nebo výrobě drobných dekoračních či upomínkových předmětů či například 

návštěvám solné jeskyně. Klienti domova jsou také členy Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska. 
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Turistické akce: 

 Větruše 

 Zoologická zahrada v Ústí nad Labem 

 Zoologická zahrada a Centrum Babylon v Liberci 

 Hrad Střekov 

 Lázeňská kolonáda v Teplicích 

 Zahrada Čech Litoměřice 

 Výlet na Zámek Ploskovice 

 Výlet do Duchcova 

 Výlet na Kamencová jezera 

 Výlet na Erbenovu vyhlídku 

 

Kulturní akce: 

 Výstava obrazů a fotografií „ Pomoc Africe“ 

 Koncert Michala Davida v Letním kině 

 Otevření Muzea města Ústí nad Labem 

 Matějská pouť 

 Maškarní karneval v Tuchořicích 

 Muzeum v Úštěku 

 Taneční zábava v Pirně 

 Koncert TV Nova 

 Jarní bál 
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Sportovní akce: 

 Turnaj v Bowlingu 

 Turnaj v ruských kuželkách 

 Sportovní hry v Opárnu 

 Sportovní hry v Tuchořicích 

 Návštěvy plavecké haly  

 Hasičská olympiáda 

 Zábavné hry v DPS Chotěšov 

 

 

Rekreační a rehabilitační pobyty: 

 Poslův Mlýn 

 Lázně Mšené 

 Staré Křečany - pobyt s hipoterapií 

 

 

 

Při poskytování sociální služby spolupracujeme s těmito organizacemi: 

 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, p. o. - absolvování 

průběžné praxe studentů, skládání praktické části maturity, účast na kulturních 

akcích, 
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 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. - kurz 

celoživotního vzdělávání, 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - absolvování souvislé 

praxe studentů univerzity z Pedagogické fakulty a Fakulty sociálně 

ekonomické, 

 Lebenshilfe Pirna- Sebnitz- Freital e. V. - předávání informací a zkušeností, 

vzájemné návštěvy pracovníků sociálních zařízení, pořádání kulturních akcí. 

 

 

  


