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Hodnocení roku 2015 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 

 

 
Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova 
pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa rokem rekonstrukce. Poté, co 
byl v předchozím roce opraven pavilon A, kde vznikly dvě bezbariérové 
domácnosti (domácnost v 1. patře je bezbariérová díky vybudovanému výtahu), 
došlo na další etapy rekonstrukce. Nejprve probíhaly stavební úpravy na pavilonu 
B, kde v prvním patře vznikla třetí domácnost a byly zrekonstruovány tři 
koupelny, a poté bylo vyměněno opláštění na všech třech pavilonech. Z důvodu 
nedostatečných izolačních vlastností a obsahu azbestu došlo k odstranění tzv. 
boletických panelů a také byla vyměněna okna.   
Tímto však stavební práce v DOZP Severní Terasa nekončí - v plánu jsou ještě 
úpravy pavilonu B (domácnost v prvním patře i prostory denního stacionáře 
v přízemí), modernizace stravovacího provozu i změna způsobu vytápění celého 
objektu). 
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Domov pro osoby se zdravotním postižením 
kapacita služby - 24 klientů 
 
Po několika stěhování se klienti konečně zabydleli ve svých domácnostech. 
Domácnosti 1 a 2 na pavilonu A jsou již kompletně hotové, na domácnosti 3, 
která je na pavilonu B, bude ještě vyměněno topení a přepaženy dva pokoje. Po 
skončení těchto prací si budou všichni klienti bydlet v jednolůžkových a 
dvoulůžkových pokojích. 
 
Každá domácnost tvoří uzavřený celek 
s vlastním vchodem. Jeho součástí je 
obývací místnost s kuchyňským a 
jídelním koutem, pokoje pro klienty a 
společné sociální zařízení. Provoz v 
těchto domácnostech je za asistence 
pracovníků v sociálních službách 
zajišťován samotnými klienty.  
 
 

 
Ti se učí plánovat své každodenní 
aktivity, dochází do sociálně 
terapeutických dílen, chodí na nákupy, 
vaří, starají se společně o svou 
domácnost, setkávají se s přáteli a 
příbuznými. Pokud mají zájem, účastní 
se akcí místní komunity, kulturních a 
sportovních akcí i aktivit pořádaných 
jinými subjekty.  
 

 

Klienti se také mohou zapojit do  některého z programů nabízených DOZP 

(turistika, kultura, ruční práce, keramika, ekologie, vaření, sport, Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska), využít nabídky dalších subjektů, se kterými DOZP 

spolupracuje, nebo si aktivity nacházet sami. 
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Chráněné bydlení 
kapacita - 17 klientů 
 

I v této službě došlo od začátku roku 2015 k výrazné změně, a to k navýšení  

kapacity o 10 klientů. Jedná se o klienty bývalého DOZP Hliňany, kteří v rámci 

projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ přešli ke dni 1. 1. 2015 do 

sociální služby chráněné bydlení poskytované naším zařízením.  

 

 

Tito klienti nyní žijí v pronajatých 

bytech bytového domu na Klíši. Jelikož 

se jedná spíše o klienty s vyšším 

stupněm závislosti, mají k dispozici 24 

hodinovou podporu pracovníků 

v sociálních službách. 

 

 

 

Dalších 7 klientů žije ve třech 

pronajatých bytech v panelových 

domech, které se nacházejí na sídlištích 

Severní Terasa a Stříbrníky. Každý má k 

dispozici svůj pokoj, kuchyň a sociální 

zařízení jsou společné. Pronajaty jsou 

dva byty 3+1 a jedna garsoniéra.  

 

Tito klienti potřebují podporu pouze v 

některých oblastech svého života a i tu se daří osvojováním nových dovedností 

postupně snižovat.  

Klienti jsou podporováni v co největší samostatnosti a zodpovědnosti za svůj 

život. Společně se starají o chod své domácnosti (úklid, nákupy, vaření atd.), 

chodí do zaměstnání nebo do sociálně terapeutických dílen a svůj volný čas tráví 
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podle svého uvážení (scházejí se se svými přáteli i rodinou, věnují se svým 

zálibám a koníčkům, navštěvují různé kulturní a společenské akce atd.) 

Cílem chráněného bydlení je, aby klienti byli co nejsamostatnější a mohli žít tak 

jako jejich vrstevníci. To se nám opět, tak jako v předchozích letech, podařilo, 

neboť se další klient chráněného bydlení odstěhoval do bytu, který si pronajal se 

svým kamarádem, a přestal tak využívat našich služeb. 

 

 

Denní stacionář 

kapacita - 3 klienti 

 

Kapacita této sociální služby je minimální. V roce 2015 ji čerpali pouze dva klienti, 

kteří z důvodu stavebních úprav prostor denního stacionáře pobývali na jedné z 

domácností. Po dobu rekonstrukce je uzavírání smluv s novými klienty 

pozastaveno, po jejím skončení však budeme moci službu v novém prostředí 

nabídnout mnohem vyššímu počtu zájemců. Výhodou této služby je to, že 

klientům umožňuje kontakt s vrstevníky a zapojení do aktivizačních činností při 

zachování rodinných vazeb a pečujícím osobám zapojení do pracovního i 

společenského života. Klientům vycházíme vstříc také délkou doby, kterou mohou 

ve stacionáři strávit - otevřeno je každý pracovní den od 6,00 do 16,30 hodin. 
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Turistické akce 2015 

 Větruše 

 ZOO v Ústí nad Labem 

 výlet na Erbenovu vyhlídku 

 Václavská pouť 

 Botanická zahrada Teplice 

 Bertino údolí 

 

 

Kulturní akce 2015 

 návštěvy Muzea města Ústí nad Labem  

 návštěvy knihovny 

 návštěvy Cinema City 

 návštěvy Severočeského divadla 

 maškarní karneval v Tuchořicích 

 

 

Sportovní akce 2015 

 sportovní hry v Poslově Mlýnu 

 sportovní hry v Tuchořicích 

 hasičská olympiáda 

 návštěvy plavecké haly  

 DSP Chotěšov  - Zábavné hry 

  

 

Rekreační a rehabilitační pobyty 2015 

 Poslův Mlýn - rekreační pobyt 

 Staré Křečany - pobyt s hippoterapií 

 Chorvatsko - rekreační pobyt 
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Při poskytování sociální služby jsme spolupracovali s těmito subjekty: 

 Jurta, o. s. - sociálně terapeutické dílny 

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

celoživotního vzdělávání 

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

kulturních akcích 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - souvislá praxe studentů  

 Místní skupina Českého červeného kříže - pobyty s hippoterapií, volnočasové 

aktivity 

 Centrum podpory zdraví, o. s. - cvičení klientů 

 Divadelní spolek Jednou nohou venku – nácvik divadelního představení 

 

V roce 2015 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) 

 

Celkem sociální službu čerpalo 43 klienti - mužů i žen 

 DOZP - 23 klienti 

 CHB - 18 klientů 

 DS - 2 klienti  

 

Pracovní příležitosti klientů: 

 otevřený trh práce - 5 klientů (uzavřené pracovní smlouvy) 

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

pracovní činnosti) 

 sociálně terapeutické dílny DOZP ÚL - 20 klientů 

 sociálně terapeutické dílna Jurta o. s. - 5 klientů 
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