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

  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 
 

 

Hodnocení roku 2019 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa je jedním 

ze středisek příspěvkové organizace DOZP Ústí nad Labem, jejímž zřizovatelem 

je Ústecký kraj. 

Domov Severní Terasa se nachází na stejnojmenném sídlišti v rozlehlé zahradě. 

Je velmi dobře dostupný městskou hromadnou dopravou a v jeho blízkosti 

se nachází všechny potřebné složky občanské vybavenosti. 

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa byly v roce 2019 

poskytované tři druhy sociálních služeb: 
 

 domov pro osoby se zdravotním postižením – kapacita 24 osob 

 chráněné bydlení – kapacita 16 osob 

 denní stacionář – kapacita 16 osob 

 

Rok 2019 prožili klienti všech tří služeb, které Domov pro osoby se zdravotním 

postižením poskytuje, poklidně a bez výrazných změn.   Klienti využívali všech 

příležitostí, jak svůj život žít normálně, ne příliš odlišně od života svých 

vrstevníků. 
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Domov pro osoby se zdravotním postižením 

V průběhu roku 2019 začali službu čerpat dva noví klienti. Celkový počet klientů 

tak vzrostl na 23 klientů žijících ve třech domácnostech. Jedno místo bylo  

k 31. 12. 2019 neobsazené, jelikož příchod klienta (posledního do naplnění 

kapacity) byl plánován na 2. 1. 2020.  

Klienti jsou do jednotlivých domácností 

rozděleni s ohledem na potřebu bezbariérového 

přístupu či nutnost intenzivnější asistence, 

přihlíží se však i k jejich přáním či vzájemným 

vazbám. Jsou ubytovaní ve 12 jednolůžkových a 

6 dvoulůžkových pokojích. Každá domácnost 

tvoří uzavřený celek a kromě svých pokojů mají 

klienti k dispozici obývací pokoji s kuchyňským 

koutem, sociální zařízení a šatnu.  

Klienti dochází několikrát v týdnu do sociálně 

terapeutických dílen DOZP ÚL. Ve svém volném 

čase chodí na nákupy, věnují se společným i 

individuálním aktivitám, uklízí, koukají na televizi, hrají deskové hry, chodí na 

zdravotní cvičení, pořádají oslavy atd. Prostě si tak nějak (s menší nebo větší 

asistencí pracovníků) běžně žijí.  

I v tomto roce měli klienti možnost účastnit se 

volnočasových aktivit různého druhu. Některých 

se s chutí účastní každoročně (například 

Valentýnská diskotéka, rekreační pobyty, 

karnevaly nebo sportovní hry), jiné pro ně byly 

novinkou.   

Tou třeba byl turnaj v ruských kuželkách, který 

pořádal Domov Severní Terasa nejen pro své 

klienty, ale pozvání strávit příjemné odpoledne 

přijali také přátelé z Domova ze Všebořic a 

Trmic. 
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Denní stacionář 

Rok 2019 byl prvním rokem, kdy byla služba denní stacionář poskytována ve 

„svých“ nových prostorách. Došlo také k tomu, co bylo dlouho plánováno, tedy 

ke sloučení denních stacionářů DOZP Severní Terasa a Úsměv Vaňov. Celkem 

službu nyní čerpá 13 klientů.  

Klienti z Vaňova si postupně zvykají jak 

na nové prostředí denního stacionáře, 

tak na možnosti, které jim nabízí jeho 

okolí. Oceňují to, že jsou v docházkové 

vzdálenosti různé obchody, rozlehlý 

park nebo kavárny, pro jejich rodiče je 

zase přínosem velmi dobrá dostupnost 

městskou hromadnou dopravou.  

 

 

Chráněné bydlení  

K stávajícím bytům pronajatým organizací – dva byty 3+ 1 a jedna garsoniéra na 

sídlištích Severní Terasa a Stříbrníky – přibyla v dubnu další garsoniéra ve čtvrti 

Skřivánek. V bytech chráněného bydlení tedy v současné době žije celkem 8 

klientů. Dalších 8 klientů žije v Jateční ulici v Předlicích v jednom domě, kde 

obývají pět bytů.  

Klientům v ulici Jateční je vzhledem k povaze a 

závažnosti postižení poskytována 24 hodinová 

podpora a péče. Proto je po zaměstnancích 

požadována mnohem hlubší odbornost a 

osobnostní zdatnost v poskytování sociální 

služby, než tomu bývá v ostatních bytech 

chráněného bydlení. Jedná se zejména 

o dovednosti stimulující komunikačních 

schopnosti klienta. Pracovníci, vybavení svou 

odbornosti a svým lidským přístupem, poskytují 

klientům podporu, která pomáhá zajišťovat 

velmi vysoký standard kvality života. Zároveň 
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technické uspořádání a zázemí podporují individuální přístup a možnost života, 

který je obvyklý pro běžnou komunitu.  

Mezi nejběžnější a nejčetnější aktivity 

klientů patří chození do sociálně 

terapeutických dílen poskytovaných 

střediskem DOZP UL Úsměv a o.p.s. 

JURTA. Do dílen dochází všichni 

klienti, kterým docházka nekoliduje 

s docházkou do zaměstnání. Další 

významnou spoluprací je spolupráce s 

Agenturou Osmý den, která 

zprostředkovává klientům ze sociálně 

terapeutických dílen uplatnění na trhu práce.  Šest klientů je v pracovním 

poměru na pozicích pro pomocné práce v kuchyni, prádelně a úklidu.  

Dalšími pravidelnými aktivitami byl kurs celoživotního vzdělávání při Speciální 

ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Labem, Pod Parkem a kondiční cvičení v rámci Centra 

podpory zdraví. Někteří klienti za příznivého počasí navštěvovali koupaliště 

Milada nebo Brná. Často pořádali výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí a 

zúčastňovali se různých kulturních akci pořádaných městem. 

I v roce 2019 klienti slavili svátky a narozeniny. 

Společné oslavy probíhaly v poklidné atmosféře 

jejich vlastních domovů. Své přátele a blízké 

pohostili vlastnoručně vyrobenými pokrmy. 

Způsob prožívání a oslavování svátků, jako jsou 

Velikonoce, Vánoce anebo oslavy Silvestra se 

neliší od způsobu, jakým oslavuje kdokoliv jiný.  

Rok 2019 opět posunul klienty směrem k větší 

samostatnosti a nezávislosti. Konkrétně to 

znamená, že si dokáží asertivně vybrat, kde a 

s kým chtějí trávit svůj volný čas, a navazovat 

nové, pro ně tak důležité, vztahy.     
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Akce, kterých se klienti v roce 2019zúčastnili  

 Valentýnská diskotéka u Kastnerů v Trmicích  

 činnost Sboru dobrovolných hasičů (schůze, 

soutěže) 

 17. ročník Krajských sportovních her v Teplicích 

 Porta Ústí nad Labem 

 muzikál Drákula (představení souboru Domu 

dětí a mládeže v Ústí nad Labem) 

 výlet na hrad Střekov  

 soutěže s diskotékou v Důlcích v Ústí nad Labem 

 návštěvy koupaliště Brná a plaveckých hal v Ústí 

nad Labem a Teplicích 

 víkend s hipoterapií v Zásadě u Kadaně  

 kondiční cvičení v Centru podpory zdraví 

 rekreační pobyt v Poslově Mlýně  

 zahradní slavnost v DS Úsměv 

 hudební koncert skupiny THE TIP TAP 

 v městských sadech Ústí n. L. 

 výlet na Větruši 

 maškarní ples v Tuchořicích  

 canisterapie na domácnostech klientů 

 pálení čarodějnic 

 návštěvy solných jeskyní 

 halloween na Laguně V Ústí nad Labem  

 návštěvy kaváren 

 výlety do Opárenského údolí  

 Vánoční trhy v Praze  

 vánoční diskotéka v Tuchořicích 

 hudební vystoupení LŠU Neštěmice  

 vánoční diskotéka ve Vaňově 

 Letní zábavné hry v DSP Chotěšov na téma 

„Přijela k nám pouť“ 
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Při poskytování sociální služby jsme v roce 2019 spolupracovali s těmito 

subjekty: 

 Jurta, o. s. - sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace 

 Agentura Osmý den, o. s. - asistence při hledání zaměstnání 

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

celoživotního vzdělávání 

 Centrum podpory zdraví, o. s. - zdravotní cvičení klientů 

 Via Europa, z. s. – volnočasové aktivity 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Gymnázium a SOŠ dr. Václava 

Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o – odborná praxe studentů 
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