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Výroční zpráva – hodnocení roku 2009 

 

 Rok 2009 byl časem zkvalitňování a rozšiřování našich stávajících služeb. V pobytové službě byla 

v rámci zvětšení obyvatelného prostoru snížena kapacita o jedno místo a díky tomu vznikl první jednolůžkový 

pokoj v našem zařízení. 

 Vzhledem k hospodářské krizi nám během roku zanikly možnosti pracovní rehabilitace jednotlivých 

uživatelů, zejména prací, které denně umožňovaly zapojit přibližně pět klientů do jednoduchých manuálních 

činností (hlavně různých kompletací), které byly chápány jako trénink a předstupeň pro získání pracovního místa 

na volném trhu práce. Tento nedostatek jsme se snažili vykompenzovat vznikem vlastní terapeutické dílny 

v prostorách pronajatých od Městského úřadu Trmice, které byly stavebně upraveny a vybaveny podle potřeb 

jednotlivých programů. Naši uživatelé tak mohou batikovat tašky, pracovat v truhlářském kroužku, pěstovat 

bylinky, vyrábět ruční papír, vlastní mýdlo či malovat na keramické dlaždice. Část této dílny byla zároveň 

upravena jako tréninkový prostor, kde je možné se naučit obsluhovat jednotlivé domácí spotřebiče, udělat si 

toasty nebo připravit teplé nápoje a zároveň posedět v příjemném prostředí a poslechnout si například své 

oblíbené rozhlasové vysílání. 

 Během uplynulého roku se nám podařilo také zaměstnat tři naše uživatele na zemědělské farmě 

v Chotiměři, kde se starají o hospodářská zvířata a pomáhají s různými stavebními a zemědělskými pracemi. 

Další z klientů začal také navštěvovat „kavárenský kurz“, který by ho měl připravit na budoucí práci kavárníka. 

 V rámci celoživotního vzdělávání jsou čtyři uživatelé zapojeni do výukového programu Speciální školy 

na Severní Terase, kde si doplňují a oživují již získané znalosti a vědomosti. Jeden z těchto uživatelů zároveň 

navštěvuje hodiny klavíru a účastní se různých vystoupení. 

 Dále jsme navázali na úspěšnou spolupráci s městem Ústí nad Labem v projektu „Úklidu turistických 

tras“, díky kterému je možné procházet čistými a uklizenými stezkami v nejnavštěvovanějších lokalitách Klíše, 

Vaňova a Větruše. O tuto aktivitu se stará zhruba pět uživatelů společně s doprovodem z řad personálu. Během 

loňského roku jsme se zároveň zúčastnili celé řady sportovních akcí jako jsou hry v Tloskově, Opárnu, 

Tuchořicích, cyklistického pobytu v Jemčině v Jižních Čechách, pořádali jsme turnaj v bowlingu, byli na 

dovolené v Poslově Mlýnu a naplánovali si spoustu vlastních jednodenních výletů a kulturních akcí. 

 Ve druhé službě „Podporovaného bydlení“ se nám podařilo zvýšit kapacitu uživatelů ze dvou na čtyři, 

přičemž do této služby vstoupili klienti DOZP, kteří si s pomocí opatrovníků a managementu podpory od 

soukromníků pronajali byty v Trmicích a po určitém čase přípravy začali žít samostatný život s minimální mírou 

podpory, bez které se zatím ještě neobejdou. 

 Takto jsme společně, uživatelé i zaměstnanci prožili uplynulý rok 2009 a věříme, že i rok následující 

bude též podobně úspěšný a smysluplně prožitý.   

 

Zpracoval: Holvek Michal 


