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Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 
 

  
 
           
                  
 
    
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa se nachází na sídlišti Severní 
Terasa v Ústí nad Labem. Sociální služby jsou v tomto objektu poskytovány nepřetržitě od 
roku 1991, v současné době se jedná o službu domov pro osoby se zdravotním 
postižením, chráněné bydlení a denní stacionář.  
Domov Severní Terasa je velmi dobře dostupný městskou hromadnou dopravou. Nachází 
se v sídlišti nad zastávkou Severní Terasa, na které staví trolejbusy č. 51, 52, 55 a 60 a 
autobus č. 5. V okolí DOZP se nachází všechny složky občanské vybavenosti - obchody, 
Masarykova nemocnice, ambulantní lékaři, pošta, škola, služby obyvatelům atd. 

 
Objekty domova v minulých letech prošly zásadní rekonstrukcí a klienti, kteří čerpají 
službu domov pro osoby se zdravotním postižením, tak mohou žít v moderním prostředí, 
které je přizpůsobené jejich potřebám.  
 
Poslední fází rekonstrukce jsou stavební úpravy prostor denního stacionáře a 
hospodářského pavilonu, kde zejména stravovací provoz projde rozsáhlou proměnou. 
Modernizace se bude týkat i způsobu vytápění, v DOZP bude vybudována plynová 
kotelna. Změnou způsobu vytápění objektů dojde nejen k finančním úsporám, ale také 
bude možné topení regulovat tak, aby bylo dosaženo co největšího tepelného komfortu. 
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Druh služby:   domov pro osoby se zdravotním postižením - pobytová služba 
Místo poskytování:  Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa,  

   Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem 400 11 
Kapacita:    24 osob 
 
 
Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením nabízí klientům 24 
hodinovou asistenci a podporu, kterou mohou využívat individuálně podle svých potřeb.  
Klienti žijí převážně v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích ve třech domácnostech 
po 6 - 10 klientech. Dvě domácnosti jsou bezbariérové (jedna s použitím výtahu).  
Každá domácnost tvoří samostatnou jednotku a to co se týče prostor (kuchyňský kout, 
obývák, sociální zařízení), i svého fungování.  
Život klientů v domácnostech se příliš neliší od života jejich vrstevníků. Střídají podle chuti 
individuální i skupinové aktivity, věnují se svým povinnostem či odpočívají. Téměř všichni 
klienti navštěvují sociálně terapeutické dílny, chodí na nákupy, do kaváren, věnují se svým 
koníčkům a zájmům, navštěvují různé kulturní a společenské akce. 
Asistence je jim poskytována týmem pracovníků, který je stálý pro každou domácnost.  
 
Většina klientů se již blíží důchodovému věku, takže aktivity jsou převážně klidnějšího 
rázu. I když i některé sportovní aktivity v roce 2017 klienti absolvovali. 
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 Návštěva solné jeskyně                Posezení v kavárně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Rekreace v Chorvatsku                Sportovní hry v Tuchořicích  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
Druh služby: chráněné bydlení - pobytová služba 
Místo poskytování:  Pincova 2978/27, 400 11 Ústí nad Labem 
 Gagarinova 268/3, 400 11 Ústí nad Labem 
 Jana Zajíce 2877/7, 400 11 Ústí nad Labem 
 Jateční 870/41, 400 01 Ústí nad Labem 
Kapacita:   16 osob 

 
 

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována v pronajatých bytech, které se 
nacházejí na sídlištích Severní Terasa a Stříbrníky, a klientům je tak umožněno lépe se 
zapojit do místní komunity.  
Byty chráněného bydlení o velikosti 2 x 3+1 a garsoniéra se nachází v panelových 
domech a žije v nich 7 klientů. V případě vícepokojových bytů má každý z klientů svůj 
pokoj, společně užívají kuchyň a wc s koupelnou.  
Klienti žijící v těchto bytech potřebují asistenci pouze v některých oblastech svého života, 
v dalších se zvládají o sebe postarat sami. Společně hospodaří, starají se o svůj byt, 
udržují kontakty s rodinou a s kamarády. Dochází do sociálně terapeutických dílen nebo 
do zaměstnání. Ve svém volném čase se věnují svým zálibám - jsou členy divadelního 
spolku nebo sdružení dobrovolných hasičů, jezdí na výlety, chodí do kina, nebo jsou 
prostě jen tak doma a dělají to, co dělají doma ostatní. Uklízí, vaří, koukají na televizi, hrají 
stolní hry nebo se věnují ručním pracím. 
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       Divadelní spolek Jednou nohou venku                            Sběr hub  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další klienti žijí v pěti garsoniérách jednoho bytového domu. Zde je klientům asistence 
k dispozici 24 hodin denně. Část z těchto klientů ji z důvodu vyššího stupně postižení 
využívá celodenně, další klienti tak intenzivní asistenci nepotřebují. Chodí do zaměstnání, 
stýkají se se svými přáteli a hledají různé aktivity mimo službu chráněné bydlení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Běžný den  
v chráněném 

bydlení 
 
 
 
 
 
 
 
Druh služby: Denní stacionář - ambulantní služba 
Místo poskytování:  Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa,  

 Svojsíkova 2733/52, Ústí nad Labem 400 11 
Kapacita:   3 místa 
 
 
Sociální služba denní stacionář umožňuje klientům stýkat se s vrstevníky při zachování 
rodinných vazeb a pečujícím osobám zapojení do pracovního i společenského života. 
Prostory denního stacionáře čekají již zmiňované stavební úpravy. Následně dojde ke 
sloučení denního stacionáře Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 
a Denního stacionáře Úsměv. Služba bude poskytována pouze stávajícím uživatelům 
služby, postupně bude docházet k jejímu ukončování. 
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V říjnu 2017 byl Firmou Kompakt zapůjčen Domovu pro osoby se zdravotním postižením 
Severní Terasa do bezplatného užívání osobní automobil Dacia.  Zástupci některých 
sponzorů, díky jejichž štědrosti zapůjčení mohlo proběhnout, se rovněž předávání 
zúčastnili.  
Automobil bude sloužit k přepravě klientů do sociálně terapeutických dílen, k lékaři i na 
nákupy či výlety. Budou ho využívat klienti všech sociálních služeb, které středisko 
poskytuje -  domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a denního 
stacionáře. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnocení roku 2017 a další informace jsou zveřejněné na webové adrese:  http://dozp-
ul.cz/Domov_ST.html  

 

http://dozp-ul.cz/Domov_ST.html
http://dozp-ul.cz/Domov_ST.html
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Základní údaje o klientech 
Přehled o počtech klientů 

 

DOZP CHB TS DS 

k 31.12.2017 
Počet 

celkem 
Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Kapacita k 31.12.2017 42 24 16  2 

Počet klientů k 1.1.2017 38 4 19 1 12   1 1 

Přijato 3  13 1 1     

Ukončen pobyt 1  1       

Přemístěno 2  2       

Počet klientů 31.12.2017 38 4 17 2 13   1 1 

Z toho pobyt celoroční 38 4 17 2 13     

          Složení klientů dle krajů 

 

DOZP CHB TS DS 

k 31.12.2017 
Počet 

celkem 
Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Ústecký kraj 38 4 17 2 13   1 1 

          

          Věkové složení klientů  

 

DOZP CHB TS DS 

  Celkem Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

do 1 roku          

  1 - 7 let          

 7 - 10 let          

11 - 15 let          

16 - 18 let          

19 - 26 let 3 1  1    1  

27 - 64 let 34 3 16 1 13    1 

65 - 80 let 1  1       

nad 80 let          

Průměrný věk          

Způsobilí k právním úkonům          

          Zdravotní stav klientů  

 

DOZP CHB TS DS 

  Celkem Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

mobilní 28 3 11 2 10   1 1 

částečně mobilní 8 1 4  3     

imobilní 2  2       

 
         Přiznání příspěvku na péči   DOZP CHB TS DS 

k 31.12.2017 Počet klientů Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

stupeň I. 7   2 5     

stupeň II. 5  2  3     

stupeň III. 14 3 9  1    1 

stupeň IV. 12 1 6  4   1  

          Způsob ubytování klientů k 31.12.2017 

        
Počet lůžek na pokoji 1 2 3 4 5 6 7 

  Počet pokojů 16 10  1    
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