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Zpráva o činnosti 
v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 

v roce 2013 
 
 

 
 

 

Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto 

pavilonu je plánováno vybudovat dvě skupinové domácnosti. Domácnost v 

přízemí bude bezbariérová se samostatným vchodem. Po výstavbě výtahu se 

v průběhu roku 2014 stane bezbariérovou i domácnost v 1. patře, která bude mít 

také svůj samostatný vchod. Součástí obou domácností bude obývací místnost s 

kuchyňským a jídelním koutem, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje a společné 

sociální zařízení. Provoz v těchto domácnostech (hospodaření s penězi, úklidy, 

příprava jídla, plánování aktivizačních činností) bude za asistence stálého okruhu 

pracovníků zajišťován samotnými uživateli. Těch bude v každé domácnosti nižší 

počet a pracovníci tak budou moci snáz reagovat na jejich individuální potřeby. 

 

V létě došlo k postupnému přestěhování klientů z tohoto pavilonu na pavilon B a 

s rekonstrukcí se mohlo začít. 
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Je samozřejmé, že podmínky pro klienty i zaměstnance byly dočasně mírně 

zhoršené, ale vidina nového bydlení všem pomáhala tuto situaci úspěšně 

zvládnout.  

Na konci roku už se začal rýsovat nový vzhled pavilonu a všichni se těšili na jaro 

2014, kdy by měly být stavební práce ukončeny. 

 

Ani takovýmto zásadním zásahem se běžný život v DOZP nezastavil. Klienti žijí tak, 

jak jsou zvyklí - chodí do práce, do školy, do sociálně terapeutických dílen, tráví 

svůj volný čas při různých aktivitách v domově i mimo něj, setkávají se s přáteli i 

s rodinou, využívají běžně dostupných veřejných služeb a informačních zdrojů. 

Jsou podporováni ve vlastní aktivitě ve všech oblastech, které se týkají jejich 

života, a snaží se žít tak, jako jejich vrstevníci, kteří sociální službu nečerpají. 

Jak si klienti rozšiřují dovednosti a zvyšují svou samostatnost, dochází 

k postupnému snižování závislosti na pomoci druhé osoby. Plánují si svůj život a 

učí se nést za svá rozhodnutí zodpovědnost.  

 

Klienti, kteří již dosáhli určitého stupně samostatnosti, čerpají sociální službu 

chráněné bydlení. U té byla v průběhu roku 2013 zvýšena kapacita a další klientka 

se mohla stěhovat do „svého“ bytu. 

 

 
   

 V rámci volnočasových aktivit se klienti mohou zapojit do  některého z 

nabízených programů (turistika, kultura, ruční práce, keramika, ekologie, vaření, 

sport, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska) či mohou využít nabídky dalších 

subjektů.  
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Turistické akce 2013 

 Větruše 

 ZOO v Ústí nad Labem 

 výlet na Erbenovu vyhlídku 

 výlet do Zubrnic 

 Matějská pouť 

 Václavská pouť 

 

 
 

Kulturní akce 2013 

 návštěvy Muzea města Ústí nad Labem  

 muzikál „Vlasy“ 

 ústecký jarmark 

 návštěvy Cinema City 

 návštěvy Severočeského divadla 

 maškarní karneval v Tuchořicích 

 ZOO Děčín - Noc snů 

 velikonoční výstava 
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Sportovní akce 2013 

 turnaj v ruských kuželkách 

 sportovní hry v Poslově Mlýnu 

 hasičská olympiáda 

 návštěvy plavecké haly  

 DSP Chotěšov  - Zábavné hry 

 

  
 

Rekreační a rehabilitační pobyty 2013 

 Poslův Mlýn - rekreační pobyt 

 Staré Křečany - víkendový pobyt s hippoterapií 

 Chorvatsko - rekreační pobyt 

 

 
 

Při poskytování sociální služby spolupracujeme s těmito organizacemi: 

 Jurta, o. s. - sociálně terapeutické dílny v Ústí nad Labem a v Děčíně, 

 Slunečnice, o. s. - zapojení do projektu „Mít práci a být jako ostatní“, 

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

celoživotního vzdělávání, účast na kulturních akcích, 
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 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, p. o. - průběžné 

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

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - absolvování souvislé 

praxe studentů univerzity z Pedagogické fakulty a Fakulty sociálně ekonomické, 

 Místní skupina Českého červeného kříže - pobyty s hippoterapií, volnočasové 

aktivity, 

 Centrum podpory zdraví, o. s. - cvičení 

 

V roce 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa nabízel 4 

sociální služby: 

 domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) 

 chráněné bydlení (CHB) 

 týdenní stacionář (TS)   

 denní stacionář (DS) 

Z důvodu menší využívanosti byla sociální služba týdenní stacionář k 31. 12. 2013 

zrušena. 

 

Celkem sociální službu čerpalo 40 klientů - mužů i žen 

 DOZP - 27 klientů 

 CHB - 7 klientů 

 TS - 3 klienti 

 DS - 3 klienti  

 

Pracovní příležitosti našich klientů: 

 otevřený trh práce - 3 klienti (pracovní smlouvy) 

 DOZP ÚL - 11 klientů (dohody provedení práce a provedení pracovní 

činnosti) 

 sociálně terapeutické dílny DOZP ÚL - 23 klientů 

 sociálně terapeutické dílna Jurta o. s. - 5 klientů 

 „Mít práci a být jako ostatní“ Slunečnice, o. s. - 1 klient (pomoc při hledání 

a udržení si zaměstnání) 

 


