
Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Severní Terasa 

Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem,  
tel.: 472 772 141, 472 771 204, 

 uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝCHOVN Ě VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Identifikační údaje 
 
Poskytovatel 
Název:   Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,  
   příspěvková organizace 
Adresa:  Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ:   75 14 95 41 
Telefon:  47 566 66 11 
E-mail:  reditel@dozp-ul.cz 
Ředitel:  Mgr. Pavol Dobiš 
 
Zařízení 
Název:   Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 
Adresa:  Svojsíkova2733/52, 400 11 Ústí nad Labem 
Telefon:  47 277 21 41, 47 277 12 04 
E-mail:  uspterasa@volny.cz 
Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Wiesingerová 
 
 
2. Zřizovatel 
 
Název:   Ústecký kraj 
Adresa:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČ:   70892156 
Telefon:  +420 475 657 111 
E-mail:  urad@kr-ustecky.cz 
 
 
3. Charakteristika Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 
 
  Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa je jedním ze středisek 

příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem. Jedná 
se o integrované centrum, jehož součástí je denní stacionář (registrační číslo sociální služby 
1201084), týdenní stacionář (registrační číslo sociální služby 6936143), domov pro osoby se 
zdravotním postižením (registrační číslo sociální služby 9553549) a odlehčovací služby 
(registrační číslo sociální služby 3884825).  

  Cílovou skupinou, které jsou sociální služby nabízeny, jsou děti, mládež a 
ženy, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního 
postižení s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby, jimž není možné tuto pomoc zajistit prostřednictvím rodiny nebo 
terénních služeb. Zařízení nabízí služby osobám se stupněm lehké, středně těžké a těžké 
mentální retardace. Služby sociální péče jsou poskytovány na základě písemně uzavřené 
smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. Smlouva má náležitosti dle zákona 108/2006 Sb., o 
sociálních službách.   

Zařízení sociálních služeb se nachází na sídliště Severní Terasa v Ústí nad Labem. Domov 
je situován ve velké zahradě s množstvím vzrostlých stromů a sestává se ze tří budov – 
jednopodlažního hospodářského pavilonu a dvou dvoupodlažních pavilonů A a B. Všechny tři 



budovy jsou spojeny chodbou. V hospodářském pavilonu se nacházejí kanceláře, kuchyň, 
prádelna, sušárna, mandl, jídelna, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance. V pavilonech A a 
B se nachází zázemí pro uživatele a zaměstnance v přímé péči o uživatele. Na každém 
pavilonu jsou uživatelů, k dispozici společenské místnosti s TV, kuchyňka s rychlovarnou 
konvicí, jídelna a společné sociální zařízení. Uživatelé jsou ubytováni v jedno, dvou, tří a 
vícelůžkových pokojích. Ty jsou umístěny jak v přízemí, tak v 1. patrech obou pavilonů. 
K dispozici uživatelé mají keramickou dílnu, zahradu domova a dvě venkovní terasy.  

V  Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa pracuje 22 zaměstnanců, 
z toho 2 vychovatelky, 3 zdravotní sestry, 9 pracovníků v sociálních službách a 1 sociální 
pracovnice.  

 
 
4) Dlouhodobé spolupráce 

Při poskytování sociálních služeb je spolupracováno: 
- s rodiči, opatrovníky a ostatními příbuznými uživatelů 
- se středními a vysokými školami (provádění praxe studentů) 
- s ostatními poskytovateli sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

neziskové organizace) 
 

 
5) Charakteristika výchovně vzdělávacího programu 

Sociální služby jsou poskytovány podle přání a potřeb uživatele s důrazem na podporu 
jeho samostatnosti a na využití jeho vlastní angažovanosti. Maximální důraz při poskytování 
služeb je kladen na individuální přístup ke každému uživateli, na rovnoprávnost a partnerství 
mezi uživatelem a poskytovatelem.  

Po zahájení čerpání služeb je ve spolupráci s uživatelem vypracován kvalifikovanými 
pracovníky osobní profil uživatele a na základě získaných údajů je s uživatelem sestaven jeho 
individuální plán, ve kterém se odráží přání, osobní vize a plány uživatele a stanoví se míra 
podpory uživatele. Průběžně, jak se uživatel zdokonaluje ve svých schopnostech, osvojuje si 
nové návyky a získává nové dovednosti, může docházet k přehodnocování a doplňování jeho 
individuálního plánu. Sestavováním plánů, jejich realizací a průběžným hodnocením se 
zabývá tým kvalifikovaných pracovníků, kteří při této činnosti dbají v maximální míře na 
dodržování všech práv uživatelů. Je respektována jejich vlastní svobodná vůle, lidská a 
občanská práva a potřeby a uživatel je podporován v samostatnosti a nezávislosti. Je naší 
snahou, aby čerpáním služeb a plněním individuálních plánů docházelo u uživatele 
k postupnému zvyšování jeho sociální nezávislosti. Aby byla podpora ze strany poskytovatele 
postupně nahrazována aktivitou samotného uživatele a zvětšovala se soběstačnost uživatele 
tak, aby mohl žít běžným způsobem života.  

 
 

6) Zaměření na cíle 
 
Estetika  
- hudební oblast  - vytvoření kladného vztahu k hudbě 
    - schopnost spolupráce  
    - společná hra - přizpůsobit tempo své hry tempu ostatních 
     - zpěv a doprovod na melodické a rytmické nástroje 



    - poslech hudby a její následný rozbor,  
    - styly hudby (oblíbené u uživatelů, co se nám líbí)  
    - tanec a pohybové prvky spojené s hudbou, relaxace při žánrové hudbě 
- výtvarná oblast  - rozvoj jemné motoriky  
 - rozvoj fantazie, tvořivosti a představ pomocí výtvarných činností, např.     
      ekoateliér, arteterapie  
    - výzdoba prostředí kolem sebe 
    - kulturní oblast  
    - účast na kulturních a společenských akcích (kino, divadlo, výstavy) 
 
Pracovní aktivity  
- vytváření a upevňování pracovních návyků, dovedností a znalostí, které jsou uplatnitelné 

v praktickém životě 
- vedení k odpovědnosti za provedenou práci 
- péče o své okolí, péče o domácnost, zahradu, okolí bydliště 
- podpora a pomoc při hledání pracovního uplatnění 
- keramika 
- osvojení základních dovedností v domácích, řemeslných a pěstitelských pracích 
- umožnit praktické poznání různých profesí 
 
Osobnostní rozvoj 
- sebepoznání - zvyšování sebevědomí, realistické sebehodnocení, vyjádření spokojenosti a 

nespokojenosti 
- asertivní chování - schopnost bez negativních emocí sdělit svůj názor 
- mezilidské vztahy - řešení problémů a konfliktů, tolerance, vzájemná pomoc 
- sexuální výchova 
- rozhodovací dovednosti, schopnost posoudit následky svého jednání, řešení problémů 
- podpora tvořivého myšlení dle individuálních možností 
- podpora a rozvoj logického myšlení - základní matematické představy, základy počtů 
- zdokonalování a rozvoj paměti, pozornosti a postřehu 
- práva a povinnosti -vnitřní předpisy, lidská práva, naučit se plnit své povinnosti, uplatňovat 

svá práva s ohledem na práva druhých 
- znalosti o sobě, bydlišti a společnosti, znalosti o přírodě, vlasti 
- základy čtení 
 
Sociální rozvoj  
- podpora samostatnosti 
- schopnost obstarání si vlastních záležitostí při styku s veřejnými institucemi (pošta, kontakt 

s opatrovníkem) 
- schopnost se identifikovat (jméno, příjmení, adresa), podepsat se psacími písmeny 
- schopnost spolupráce, empatie, úcty, toleranci, respektování jiných kultur a národností 
- zásady slušného chování (společenské normy) 
- samostatné řešení běžných životních situací 
- orientace v přirozeném prostředí  
- orientace v čase (hodiny, dny, měsíce) 
- bezpečnost při pobytu mimo zařízení (základy dopravních předpisů, orientace ve městě, jízda 

MHD, vlakem) 



- vaření, správná výživa 
- manipulace s penězi, provedení nákupu, vztah k majetku (svému i druhých osob) 
- vztah k přírodě, ekologie, být si vědom závislosti lidského života na přírodních zdrojích 
- podpora zájmových činností 
- vztah k materiálním hodnotám 
 
Tělesný rozvoj  
- osvojování sebeobslužných dovedností 
- upevňování hygienických návyků, zdravý životní styl 
- zlepšování motorických dovedností, koordinace pohybu 
- udržení pohybových schopností a dovedností (rychlá chůze, chůze po nerovném terénu, 

chůze bez opory) 
- vytváření pozitivního vztahu k pohybu 
- podpora aktivního odpočinku 
- rehabilitace 
- sportovní hry (stolní tenis, pétanque, šipky) 
- plavání, turistika 
- tělesné cvičení (protahování a posilování svalů, jóga) 
- zdravá výživa - podíl na sestavování jídelníčku, výběr z několika variant jídel 
- relaxační cviky na uvolnění těla i mysli 
- další relaxace - reiky, solná jeskyně, pára, sauna, welnes 
 
 
Komunikační aktivity  
- schopnost reprodukce vlastními slovy 
- rozšiřování slovní zásoby 
- neverbální komunikace (augmentativní komunikace) 
- schopnost komunikovat v cizím prostředí bez asistence 
- schopnost vyjádřit své pocity a přání 
- schopnost naslouchat druhým 
- schopnost sdělit kritiku (stížnosti) 
- schopnost rozumět jednoduchým sdělením v mluvené formě, 
- základy čtení, porozumění čtenému textu 
- základy psaní, podpora v psaní dopisů 
- získávat a předávat informace pozorováním, čtením, psaním, nasloucháním, dotazováním 
- získávání informací prostřednictvím médií 
- seznamování s obsluhou PC 
 
 
 

7) Metody práce  
 
1. Metody speciální pedagogiky 

a) reedukace  
- zaměřena na postiženou funkci a zlepšování její činnosti, je rozvíjena ta funkce, která byla 

omezena nebo snížena 
b) kompenzace  



- zahrnuje speciálně pedagogické postupy, jimiž se zlepšuje a zdokonaluje výkonnost 
jiných než postižených funkcí  

c) rehabilitace  
- upravuje společenské a pracovní vztahy postiženého jedince, navazuje na reedukaci a 

kompenzaci 
 
2. Metody slovní 

a) metoda vysvětlování  
- zjednodušování a zdůrazňování podstaty učiva a jeho logický sled. Pro vyšší efektivitu 

výuky je dobré metodu vysvětlování spojit např. s metodou názorně demonstrační. 
b) metoda explorační (rozhovor) - 

- standardizovaný x nestandardizovaný, volný x prostý, individuální x skupinový 
c) metoda požadavku 

- nutno zajistit, aby byl požadavek vnitřně přijat, a aby si objekt uvědomil si, jaký význam 
požadavek má. Nutná následná kontrola požadavku. 

d) metoda přesvědčování  
- nutno najít argumenty a uvádět příklady (zvláště pozitivní) a motivovat 

e) metoda povzbuzování  
- povzbuzovat lze kladnými iniciativami. Účelem je ohodnotit takto činnost, kterou klient 

již vykonává, a povzbudit jej k pokračování. 
 
3. Metody názorně-demonstrační 

a) pozorování předmětů a jevů  
- záměrné a zaměřené vnímání a myšlení, jehož cílem je rozpoznat nejdůležitější znaky, 

vlastnosti a příčiny 
b) metoda potlačování  

- striktní odmítání špatných postojů a názorů by mělo vést k nasměrování klienta 
k hodnotovému žebříčku 

c) metoda příkladu 
- vliv, který na člověka působí jiný člověk nebo skupina přímo nebo zprostředkovaně. Je 

rozlišován kladný příklad a záporný (odstrašující). 
 
4. Metody praktické 

a) nácvik pohybových a pracovních dovedností 
- dovednost = učením získaná dispozice ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání 
činnosti vhodným způsobem, 

b) pracovní činnost 
- cílevědomý, plánovitý a produktivní proces, který je charakterizován určitým plánem a 

výsledkem (např. produktem), 
c) metoda rituálu  

- účelem je navodit atmosféru sounáležitosti, obřadnosti a výjimečnosti daného okamžiku, 
d) metoda praktického nácviku 

- postupné osvojování nové činnosti, dovednosti častým opakováním - krok za krokem, od 
jednoduššího ke složitějšímu, 

e) rozbor a hodnocení výsledků činnosti  
- metoda poskytuje informace o stupni osvojení vědomostí a dovedností, o některých 

vlastnostech, zájmech, ale i o možných obtížích. 



8) Kompetence 
 
Ve výchovně vzdělávacím procesu  Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 
se zaměřujeme na vytváření základů klíčových kompetencí uživatelů sociálních služeb (dále jen 
klientů). Soubor klíčových kompetencí naznačuje pracovníkům přímé péče a pedagogům, oč ve 
výchovně vzdělávacím procesu usilujeme a kam směřujeme. V souladu s posláním Domova pro 
osoby se zdravotním postižením jsou klienti vedeni k rozvoji a osvojování znalostí a dovedností, 
které přispívají k jejich osamostatňování a zkvalitňování jejich života s ohledem na jejich 
individuální možnosti. 
Předpokládáme, že pro klienty mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni: 
 
1) Kompetence k učení 

Klient: 
• používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí, má elementární poznatky o světě 

lidí, kultury, přírody i techniky, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a 
dění v prostředí, ve kterém žije, 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů,  

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 
porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému 
naučit, raduje se z toho, co samo dokázal a zvládl,  

• se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započal; dovede postupovat podle instrukcí a 
pokynů, je schopen dobrat se k výsledkům,  

• získanou zkušenost uplatňuje v praktickém životě, 
• chápe obecně používané termíny, znaky a symboly, 
• si uvědomuje význam vzdělání v kontextu se zvyšováním své soběstačnosti a 

samostatnosti, 
• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých. 

 
 

 2) Kompetence k řešení problémů 
Klient: 
• vnímá problémové situace a rozpozná problémy, 
• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na 

základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí druhé osoby,  
• rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže 

mezi nimi volit,  
• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení 

je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit,  
• řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní 

překážky,  
• se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu,  
• přijímá důsledky svých rozhodnutí,  
• se nenechá při řešení problému odradit nezdarem,  



• dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a 
řídí se jí, 

• dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby,  
• si zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti.  
 
 
3) Komunikativní kompetence 

Klient: 
• ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog,  
• rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje, 
• si průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím,  
• se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci,  
• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní,  
• zvládá jednoduchou formu písemné komunikace, 
• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.), 
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření potřebných vztahů,  
• využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, 

záznamům a obrazovým materiálům. 
 
 
4) Sociální a personální kompetence 

Klient: 
• vhodným způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost,  
• se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 
společenského styku; je schopný respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 
kompromisy,  

• rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky, 
• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí,  
• je schopný chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem,                        
• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej,  
• si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky, 
• se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim, 
• se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích chová obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout, 
• respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu 

společné práce, 



• navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré 
mezilidské vztahy, 

• si uvědomuje nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby. 
 
 
5) Občanské kompetence 

Klient: 
• spoluvytváří pravidla společného soužití mezi ostatními, rozumí jejich smyslu a chápe 

potřebu je zachovávat, respektuje společenské normy,  
• si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni 

lidé mají stejnou hodnotu,  
• má základní představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 

normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat, 
• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé 

a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské), uvědomuje si význam zdravého 
životního stylu, 

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky,  
• odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem,  
• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá,  
• zvládá běžnou komunikaci s úřady, 
• životního prostředí. 

 
 
6) Pracovní kompetence 

Klient: 
• se učí svoje činnosti plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat  
• má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých  
• zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační 

schopnosti při kolektivní práci  
• má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem  
• dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí 

a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech  
• pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché 

technické dokumentaci  
• je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení reálně 

posoudí výsledek své práce i práce ostatních  
• má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí 

 
Při rozvoji klíčových kompetencí Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 
uplatňuje tyto postupy:  

• Je kladen důraz na individuální přístup, kompetence klientů jsou rozvíjeny na základě 
jejich individuálních plánů, v nichž jsou stanoveny dlouhodobé a krátkodobé cíle. Na 



dosažení každého cíle je pracovníky vypracována konkrétní metodika nácviků, která je 
klíčovou pro práci s klientem na jeho osobním rozvoji. Prostřednictvím aktivizačních 
činností se pracovníci pokouší o maximální dosažení klíčových kompetencí v co možná 
nejširší škále. 

• Při osvojování poznatků, vědomostí a dovedností je kladen důraz na procvičování, 
neustálé opakování, stanovení splnitelných cílů.  

• Výchovně vzdělávací činnosti jsou směřovány k praktickému uplatnění v každodenním 
životě.  

• Optimální rozvoj klientů je zajištěn spoluprací s rodiči a dalšími institucemi (např. 
Speciální školy, ostatní poskytovatelé sociálních služeb). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platnost:  od 1. 1. 2010 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Jana Wiesingerová vedoucí  
  Bc. Jitka Chobotová  sociální pracovnice 
  Klára Budínská  vedoucí oddělení přímé péče 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Jana Wiesingerová 
          vedoucí DOZP ST 


