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V Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa byly v roce 2016 
poskytovány tři sociální služby: 

 domov pro osoby se zdravotním postižení - kapacita 24 osob 
 chráněné bydlení - kapacita 17 osob 
 denní stacionář - kapacita 3 osoby 

 
Domov Severní Terasa se nachází na sídlišti Severní Terasa v Ústí nad Labem. Jeho 
výhodou je velmi dobrá dostupnost městskou hromadnou dopravou, umístění 
uprostřed běžné zástavby i to, že se v jeho blízkosti nachází všechny složky 
občanské vybavenosti. 
 
V letech 2013 - 2015 prošel objekt Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Severní Terasa rozsáhlou rekonstrukcí. 
Po třech letech rekonstrukcí byl tak rok 2016 první, kdy klienti mohli využívat jeho 
zrekonstruovaných prostor.  
Protože už nebylo potřeba se přizpůsobovat žádným stavebním omezením, mohli 
se  klienti věnovat „běžnému životu“ a užívat si klidu. Jednalo se o klid pouze 
dočasný, jelikož další stavební práce na sebe jistě nenechají dlouho čekat.  
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V plánu jsou ještě úpravy prostor denního stacionáře a hospodářského pavilonu, 
kde zejména stravovací provoz projde rozsáhlou rekonstrukcí.     
Na domácnosti č. 3 na pavilonu B dojde k přepažení dvou místností a vzniknou 
jednolůžkové pokoje pro klienty, kteří tak budou mít možnost většího soukromí. 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením   

 
Sociální služba je poskytována ve třech 
domácnostech, z nichž dvě jsou bezbariérové 
(jedna s použitím výtahu). V domácnostech 
žije 6 - 10 klientů. Jsou ubytováni převážně na 
jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, 
společný mají obývák s kuchyňským koutem a 
sociální zařízení.  
 

 
Snažíme se podpořit klienty v co nejběžnějším 
způsobu života. Klienti tráví část dne v 
sociálně terapeutických dílnách a ve zbylém 
čase se starají o svou domácnost, chodí na 
nákupy, za kulturou, věnují se svým zájmům 
v rámci DOZP i mimo něj. Přirozeně si osvojují 
dovednosti, které jim umožňují snižovat 
závislost na poskytované službě. Jsou 
podporováni v kontaktech se svými blízkými i 
při vyhledávání nových přátel.  
 

Jelikož průměrný věk klientů (i pracovníků ) 
nesmlouvavě stoupá, mění se i činnosti, 
kterým se věnují. Místo různých sportovních 
a turistických aktivit pomalu nacházejí 
zalíbení v pokojnějších činnostech. Rádi tráví 
čas na svých pokojích, koukají na televizi, 
prohlíží si časopisy nebo hrají stolní hry. 
Snažíme se však, aby i ti nejstarší klienti 
trávili svůj čas aktivně, a aby si i v pokročilém 
věku našli něco, co je těší, a užívali si života. 
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Chráněné bydlení 
Byty v panelových domech 

Části klientů je služba poskytována v 
pronajatých bytech, které se nacházejí na 
sídlištích Severní Terasa a Stříbrníky. 
Byty o velikosti 2 x 3+1 a garsoniéra se nachází 
v panelových domech a žije v nich celkem 7 
klientů. V případě vícepokojových bytů má 
každý z klientů svůj pokoj, společně užívají 
kuchyň a WC s koupelnou.  

 
Všichni klienti dochází do sociálně 
terapeutických dílen, zaměstnání nebo mají 
uzavřenou dohodu o provedení práce a 
vykonávají pomocné práce v kuchyni a 
prádelně DOZP. Po příchodu domů se společně 
starají o byt, nakupují, vaří nebo se věnují 
svým zájmům. Někteří klienti jsou členy 
divadelního spolku nebo Sdružení 
dobrovolných hasičů. Setkávají s rodinou a přáteli. 
 
Asistenci pracovníků chráněného bydlení využívají podle toho, jak zrovna 
potřebují. Mohou si zvolit, jakou míru podpory využijí např. při návštěvě lékaře 
nebo vyřizování osobních záležitostí (návštěva úřadů, pošta). 
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Byty v bytovém domě 
Další klienti žijí po dvou v pěti garsoniérách 
jednoho bytového domu. Tito klienti potřebují 
z důvodu svého vyššího stupně postižení větší 
podporu, proto je jim asistence k dispozici 24 
hodin denně. Jedná se o klientky, které prošly 
procesem transformace z DOZP Hliňany. 
Přestěhováním z ústavní péče do chráněného 
bydlení si jim dokořán otevřely dveře v mnoha 
oblastech lidského poznání.  

 
Ženy, které nikdy neviděly, jak se pečou 
buchty, si dnes samy dokážou uvařit kávu 
nebo čaj a vědí, že si ho mohou osladit 
cukrem nebo medem. Některé spotřebiče 
ovládají samy a u některých alespoň zhruba ví, 
k čemu slouží a jak fungují. V obchodech se 
seznamují s potravinami a v regálech se 
sladkostmi vybírají své oblíbené pamlsky. S 
penězi sice hospodařit neumí, ale dnes již 
vědí, k čemu peníze slouží a dokážou s nimi zaplatit. Oblečení si pořizují dle 
vlastního vkusu a leckoho překvapí, jak je vytříbený. Po dvou letech, kdy jim je 
umožněno žít normálním životem, dosáhly nevídaného pokroku.   
 

 

Denní stacionář 

kapacita - 3 klienti 

 

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.  

Prostory denního stacionáře čekají stavební úpravy (např. výměna topení). Po 

jejich dokončení dojde ke sloučení denního stacionáře Domova pro osoby se 
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zdravotním postižením Severní Terasa a Denního stacionáře Úsměv. Služba bude 

poskytována pouze jejich stávajícím uživatelům, jelikož bude docházet k 

postupnému ukončování poskytování tohoto druhu sociální služby. 

 

 

 

Aktivity jsou společné pro klienty všech tří poskytovaných služeb. Klienti se jich 

účastní podle svého zájmu a chuti.  

 

 sportovní hry v Poslově Mlýně  

 sportovní hry v Tuchořicích 

 hasičská olympiáda 

 Valentinská diskotéka v Trmicích 

 DSP Chotěšov - Zábavné hry 

 rekreační pobyt Poslově Mlýnu   

 pobyt s hippoterapií ve Starých Křečanech 

 Větruše 

 ZOO v Ústí nad Labem 

 Zoopark Chomutov 

 ZOO snů Děčín 

 výlet na Erbenovu vyhlídku 

 pobyt u hasičů v Dolním Dvořišti 

 návštěvy Muzea města Ústí nad Labem  

 výstava panenek ve Šluknově 

 návštěvy knihovny 

 maškarní karneval v Tuchořicích 

 vánoční trhy v Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

mailto:uspterasa@volny.cz
file:///C:/Users/Jitka%20Chobotová/AppData/Roaming/Microsoft/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 

 
 

 

Při poskytování sociální služby jsme spolupracovali s těmito organizacemi: 

 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 - absolvování praxe studentů  

 Místní skupina Českého červeného kříže - 

pobyty s hippoterapií, volnočasové aktivity 

 Centrum podpory zdraví, o. s. - cvičení klientů  

 Sociální agentura - počítačový kurz 

 

 

Celkem v roce 2016 sociální službu čerpali 43 klienti - muži i ženy 

 DOZP - 23 klienti 

 CHB - 18 klientů 

 DS - 2 klienti  

 

Pracovní příležitosti klientů: 

 otevřený trh práce - 1 klient (uzavřená pracovní smlouva) 

 DOZP ÚL - 6 klientů (uzavřené dohody o provedení práce a pracovní 

činnosti) 

 sociálně terapeutické dílny DOZP ÚL - 30 klientů 

 sociálně terapeutické dílna Jurta o. s. - 5 klientů 
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