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Zpráva o činnosti 

v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 

v roce 2014 

 
 

 
 

 

Rekonstrukce pavilonu A, jejímž cílem bylo vybudovat dvě skupinové domácnosti, 

se oproti očekávání protáhla, ale nakonec se vše zdařilo tak, jak jsme plánovali. 

Domácnost v přízemí je bezbariérová se samostatným vchodem a výstavbou 

osobního výtahu se stala bezbariérovou i domácnost v 1. patře. Součástí obou 

domácností je obývací místnost s kuchyňským a jídelním koutem, jednolůžkové a 

dvoulůžkové pokoje a společné sociální zařízení.  

Opravy našeho zařízení však nejsou u konce. V roce 2015 budeme pokračovat 

výměnou opláštění všech tří pavilonů, opravou sociálního zařízení na pavilonu B a 

jinými drobnými stavebními úpravami, které pavilon B zútulní. 
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Klienti i zaměstnanci se s dočasně zhoršenými podmínkami vypořádali nad 

očekávání dobře a život v DOZP plynul, i přes drobné překážky, dál. Klienti se 

věnovali svým aktivitám, pokračovali v učení se novým dovednostem, které jsou 

potřebné pro život v domácnostech, chodili do zaměstnání, na nákupy, za 

zábavou, účastnili se mnoha kulturních i sportovních akcí…  

 

V rámci volnočasových aktivit se klienti zapojovali do  některého z nabízených 

programů DOZP (turistika, kultura, ruční práce, keramika, ekologie, vaření, sport, 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), využívali nabídky dalších subjektů, se 

kterými DOZP spolupracuje, nebo si aktivity nacházeli sami. 

 

Turistické akce 2014 

 Větruše 

 ZOO v Ústí nad Labem 

 výlet na Erbenovu vyhlídku 

 Václavská pouť 

 Střekovské nábřeží 

 Kaple svatého Prokopa - Chovalov 

 Botanická zahrada Teplice 

 Bertino údolí 

 Střížovický vrch 
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Kulturní akce 2014 

 návštěvy Muzea města Ústí nad Labem  

 návštěvy knihovny 

 ústecký jarmark 

 návštěvy Cinema City 

 návštěvy Severočeského divadla 

 maškarní karneval v Tuchořicích 

 ZOO Děčín - Noc snů 

 

 

Sportovní akce 2014 

 sportovní hry v Poslově Mlýnu 

 hasičská olympiáda 

 návštěvy plavecké haly  

 DSP Chotěšov  - Zábavné hry 

 návštěva lázní Teplice v Čechách 

 

  

 

 

mailto:uspterasa@volny.cz
file:///C:/Users/Jitka%20Chobotová/Documents/Documents/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Documents/Dokumenty%20o%20DOZP%20ST/www.dozp-ul.cz


  Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., 

  středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, 

  Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 

  uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul. cz 

 
 

 

Rekreační a rehabilitační pobyty 2014 

 Poslův Mlýn - rekreační pobyt 

 Staré Křečany - víkendový pobyt s hippoterapií 

 

  

 

Při poskytování sociální služby spolupracujeme s těmito organizacemi: 

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

 Slunečnice, o. s. - projekt „Mít práci a být jako ostatní“, 

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

celoživotního vzdělávání, účast na kulturních akcích, 

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

 

V roce 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa nabízel 

3 sociální služby: 

 domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) 

 chráněné bydlení (CHB) 

 denní stacionář (DS) 
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Celkem sociální službu čerpalo 40 klientů - mužů i žen 

 DOZP - 26 klientů 

 CHB - 8 klientů 

 DS - 3 klienti  

 

Pracovní příležitosti našich klientů: 

 otevřený trh práce - 5 klienti (uzavřené pracovní smlouvy) 

 DOZP ÚL - 7 klientů (uzavřené dohody provedení práce a provedení 

pracovní činnosti) 

 sociálně terapeutické dílny DOZP ÚL - 19 klientů 

 sociálně terapeutické dílna Jurta o. s. - 4 klienti 

 „Mít práci a být jako ostatní“ Slunečnice, o. s. - 2 klienti (pomoc při hledání 

a udržení si zaměstnání) 
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