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

Je velmi dobře dostupný městskou hromadnou dopravou a v jeho blízkosti 

se nachází všechny potřebné složky občanské vybavenosti. 

Domov je jedním ze středisek příspěvkové organizace DOZP Ústí nad Labem, 

jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj.  

 

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa byly v roce 2020 

poskytovány tři druhy sociálních služeb: 
 

 domov pro osoby se zdravotním postižením – kapacita 24 osob 

 chráněné bydlení – kapacita 16 osob 

 denní stacionář – kapacita 16 osob 

 

Sociální služby jsou poskytovány osobám ve věku od 18 let, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení s 

přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

pomoc jiné fyzické osoby a jimž není možné zajistit tuto pomoc prostřednictvím 

rodiny nebo terénních služeb. 
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Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Klienti žijí převážně v jednolůžkových pokojích ve třech domácnostech. Jedna 

domácnost je kompletně bezbariérová, druhou mohou využívat osoby 

s menšími pohybovými problémy (je bezbariérová s použitím výtahu) a třetí 

domácnost se nachází v patře bez výtahu a žijí tam klienti, kteří jsou schopni se 

samostatně pohybovat. Každá domácnost tvoří samostatnou jednotku, co se 

týká jejích prostor (kuchyňský kout, obývák, sociální zařízení), i svého 

fungování.  
 

Asistence je klientům poskytována týmem 

pracovníků, který je stálý pro každou 

domácnost. Jejich snahou je, aby klienti žili tak, 

jak žijí ostatní. Klienti podle chuti střídají 

individuální i skupinové aktivity, věnují se svým 

povinnostem a zálibám nebo odpočívají. Něco 

zvládají sami, v něčem potřebují asistenci druhé 

osoby. Navštěvují své známé i své rodiny, chodí 

do dílen, na cvičení, na nákupy, do kavárny, za 

zábavou…  

 
 

V tomto ohledu se však rok 2020 výrazně lišil od 

předchozích let. Nikoho z nás na začátku roku 

nenapadlo, že budeme muset na téměř celý rok 

omezit většinu aktivit mimo domov. Nikdo si 

nedovedl a ani nechtěl představit, že aktivity 

pořádané pro veřejnost budou pro klienty i 

pracovníky nebezpečné, a že většina z nich bude 

vládními opatřeními postupně zakázána.  
 

Klienti této služby pocítili dopady pandemie 

covidu-19 nejvíce. Kromě nejnutnějších případů, 

jako je například návštěva lékaře, na jaře 

nevycházeli z domova. Omezené byly i návštěvy 

v DOZP a odjezdy klientů domů k rodině.  
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V tuto chvíli jsme velmi ocenili tablet, který byl našemu zařízení darován Nadací 

Charty 77 v rámci projektu Tablet od srdce. Klienti tak mohli své blízké vidět 

alespoň prostřednictvím videohovorů. I když k této možnosti zpočátku 

přistupovali jak klienti, tak jejich příbuzní, s nedůvěrou, tak nakonec se 

pravidelné videohovory staly součástí života několika klientů i v době, kdy již 

své blízké mohli vídat i „naživo“. 

Celý rok byl velmi specifický a my se museli vypořádat s mnoha situacemi, které 

jsme do této doby nikdy neměli příležitost řešit.  

Na začátku roku jsme se začali (jako vždycky) 

připravovat a těšit na každoroční oblíbené a léty 

prověřené aktivity typu rekreační pobyty, 

sportovní hry či hasičská olympiáda, diskotéky 

atd. Většina z těchto akcí se však nakonec kvůli 

pandemii covid-19 neuskutečnila. Klienti si byli 

na začátku roku párkrát zacvičit, stihli navštívit 

výstavu Lidé z vosku v Muzeu města Ústí nad 

Labem a poslední větší akcí před zrušením 

pravidelných aktivit byla Valentinská diskotéka, 

kde měli možnost se potkat s přáteli z domovů 

Všebořice a Trmice.  

Se začátkem platnosti protiepidemických 

opatření vyvstala před pracovníky nová výzva - 

zajistit běžný provoz domova a nedopustit, aby 

klienti nějak negativně pocítili zastavení 

běžných aktivit, jako jsou návštěvy dílen, 

vycházky do okolí, nákupy, výlety, účast na 

akcích apod. 

Tyto aktivity byly nahrazeny takovými, které 

opatření dovolovala. I na roušky a respirátory 

jsme si postupně zvykli. Pořádaly se různé 

soutěže a turnaje a pro veškeré venkovní 

aktivity nám musela stačit zahrada.  
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Jakmile to epidemická situace trochu dovolovala, klienti začali v omezené míře 

znovu navštěvovat dílny a pořádat vycházky po blízkém okolí.  

Ve chvíli přechodného rozvolnění stihli někteří klienti vyjet i na plánovaný 

rekreační pobyt. Jiným se to, bohužel, nepovedlo… 

 

Novou situací byla také distanční výuka jedné 

z  klientek, která studovala posledním rokem na 

Speciální škole. Výuka byla úspěšná a klientka 

v červnu ukončila studium závěrečnými zkouškami. 

Gratulujeme!  

Abychom zabránili šíření nákazy, byly jednotlivé 

domácnosti při všech aktivitách striktně odděleny. 

Takto proběhlo například natřikrát i pálení 

čarodějnic - pro každou domácnost zvlášť.  

 

 

Přes všechna hygienická opatření se i v našem zařízení na jedné z domácností 

covid-19 objevil. Podařilo se nám zamezit jeho rozšíření na další domácnosti, 

ale na infikované domácnosti onemocněli všichni klienti, až na jednoho.  

Průběh onemocnění byl různý, od téměř bezpříznakového po nutnou 

hospitalizaci jedné klientky. Všichni se však i zásluhou pracovníků, kteří jim 

v době nemoci poskytovali péči v ochranných oblecích, k naší veliké radosti 

uzdravili a alespoň chvíli mohli „těžit“ ze získané imunity.   

 

Denní stacionář 

Služba je poskytována v prostorách Domova pro osoby se zdravotním 

postižením Severní Terasa, kde denní stacionář sídlí v přízemí jednoho 

z pavilonů. V denním stacionáři byla trochu jiná situace.   

mailto:uspterasa@volny.cz
file:///F:/www.dozp-ul.cz


  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 
 

Na začátku roku stihla proběhnout pyžamová 

párty, ale dál už činnost ovlivňoval covid.  

Provoz stacionáře nebyl, až na dva měsíce na 

jaře, přerušen, pouze se změnila jeho náplň. 

Klienti se samozřejmě nemohli účastnit aktivit, 

na které byli v rámci stacionáře zvyklí, jako 

jsou návštěvy divadla, muzea, výstav či 

společných sportovních akcí, ale činnosti se 

omezily na ty, které lze provádět uvnitř 

zařízení nebo na jeho zahradě. Proběhlo tak 

mnoho společenských her a soutěží, 

logopedických cvičení, debatních kroužků a 

nácviků vaření, úklidu a sebeobsluhy. 

 

Chráněné bydlení 

Služba je poskytována v bytech pronajatých organizací. Jedná se o dva byty 3+ 1 

a dvě garsoniéry v panelových domech na sídlištích Severní Terasa, Stříbrníky a 

Skřivánek. V těchto bytech žije celkem 8 klientů. Dalších 8 klientů žije 

v bytovém domě v Jateční ulici v Předlicích, kde obývají pět bytů. 

I ve službě chráněné bydlení bylo nutné 

se z důvodu opatření přizpůsobit 

hygienicko-epidemickým požadavkům a 

částečně omezit veřejné aktivity. Klienti 

se svými pracovnicemi soustředili na 

zdokonalování se ve vaření, pečení, 

pěstování bylinek na balkoně a ručních 

pracích, prostřednictvím didaktických 

pomůcek v nácviku poznávání barev, 

velikosti a tvarů. 

Ve chvíli přechodného rozvolnění se klienti zúčastnili Krajských sportovních her 

v Teplicích, odkud si kromě cenných medailí přivezli i mnoho zážitků a radosti 

ze setkání se svými příteli z jiných zařízení. 
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Na sklonku roku 2020 většina klientů v bytech chráněného bydlení prošla 

virovým onemocněním covid-19, což mělo za následek velmi náročnou 

rekonvalescenční dobu jak pro klienty, tak i pro jejich asistentky, které se o ně 

po celou dobu jejich nemoci vzorně staraly. Byla to náročná zkouška pro 

všechny zúčastněné a ukázala jejich velikou statečnost. Nejtěžší byla pro klienty 

izolace o vánočních svátcích. Musely zrušit plánované návštěvy u příbuzných a 

přátel a také předání vánočních dárků bylo nutné posunout.  

Před koncem roku jsme zažili i radostnou událost. Jedna klientka opustila naši 

sociální službu a odstěhovala se ke svému příteli. Díky zázemí a jeho podpoře se 

ji podařilo zařadit do života běžné populace. 

Do opuštěné garsonky se přestěhovala klientka, která do té doby žila ve 

společné domácnosti s dalšími dvěma klienty. Tato forma bydlení se pro ni 

ukázala jako pozitivní a přínosná v mnoha oblastech. Velmi výrazným způsobem 

se snížila míra podpory pracovníkem v sociálních službách. Klientka si svůj volný 

čas organizuje sama a vzorně dbá o svojí domácnost.  

Máme za sebou velmi netypický rok plný nových výzev a prověřování našich 

možností. To hlavní, spokojenost a ochrana zdraví našich klientů a pracovníků, 

se však podařilo. 
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Akce, kterých se klienti v roce 2020 zúčastnili  

 Valentýnská diskotéka u Kastnerů v Trmicích  

 činnost Sboru dobrovolných hasičů  

 Muzeum města Ústí nad Labem - výstava Lidé 

z vosku  

 18. ročník Krajských sportovních her v Teplicích 

 kondiční cvičení v Centru podpory zdraví 

 rekreační pobyt v Kytlici  

 pálení čarodějnic 

 výlety do Opárenského údolí  

 výlet do Strážek 

 návštěva ZOO Ústí nad Labem 

 návštěva Kočičí kavárny 

 soutěže s diskotékou v Důlcích v Ústí nad Labem  

 výlet na houby 

 soutěž v poznávání ovoce a zeleniny 

 oslavy narozenin a svátků 

 turnaje v ledasčem možném  

 

 

 

Při poskytování sociální služby jsme v roce 2020 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. – 

školní docházka 

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

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Gymnázium a SOŠ dr. Václava 

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