
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 

 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení 

zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla 

celou řadou změn, které se odrazily, jak v kvalitě poskytované péče, tak i v 

materiálních podmínkách, ve kterých je tato péče klientům poskytována.  

Během prezentace, která mapovala uplynulých 20 let, byl tento posun naprosto 

jednoznačný a shodli se na něm jak klienti, jejich opatrovníci a rodinní 

příslušníci, bývalí i stávající zaměstnanci, tak i zástupci města Ústí nad Labem, 

které bylo v minulosti zřizovatelem zařízení nebo úředníci Ústeckého kraje, 

který je zřizovatelem v současné době. 

 I v roce 2011, stejně tak, jako v roce předcházejícím, měl DOZP Trmice 

zaregistrovány dvě služby, a to službu pobytovou a službu podpory 

samostatného bydlení.  

Pobytová služba 

V roce 2011 poskytoval Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Trmice pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Tyto služby byly poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 sb. §48 o 

sociálních službách, prováděcí vyhláškou 505/2006 v platném znění, s registrací 

zařízení a s vnitřními předpisy (např. Pravidla domovního soužití, Etický kodex, 

Veřejný závazek, Individuální plánování, atd.) 

 Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 



g) sociálně terapeutické činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

Konkrétní rozsah a míra podpory klienta v jednotlivých oblastech je 

stanovena ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby, v Individuálním plánu a 

v Rizikových oblastech zpracovaných pro jednotlivé klienty, kteří mají se 

zařízením uzavřenou Smlouvu o poskytování sociální služby.  

 Výše uvedené služby jsou poskytovány ve formě pomoci a podpory, která 

začíná tam, kde končí míra schopností uživatele dosáhnout cíle vlastním úsilím. 

V roce 2011 se o klienty staralo v DOZP Trmice 8 pracovníků v sociálních 

službách, kteří strávili s klienty 3 950 hodin přímé práce, což je zhruba tři čtvrtě 

hodiny času individuálního přístupu ke každému klientovi denně. V rámci 

vzdělávání prošli všichni zaměstnanci celou řadou kurzů a školení, které byly 

přínosem jak pro poskytování podpory klientům, tak i pro chod celé organizace. 

V pobytové službě byla v roce 2011 kapacita snížena z 16 klientů na 15, 

díky přechodu jednoho z našich klientů do služby chráněného bydlení 

provozovaného DOZP Všebořice. Tato kapacita zůstane zachována i příštím 

roce. Cílovou skupinou byli muži od 18- ti let věku s mentálním postižením, 

případně kombinovaným s dalšími tělesnými či smyslovými vadami, kteří 

potřebují pomoc a podporu při realizaci a naplňování individuálních potřeb, 

osobních cílů, úkonů a činností běžného života.  

Kapacita zařízení: 15 klientů, mužů 

Věková skladba:  

18-30 let  1 

30-50 let  6 

50- více  8 

Počet klientů pracujících na otevřeném trhu práce  3 

Počet klientů v programech pracovní rehabilitace  9 

Počet klientů v tréninkových programech    2 



Počet dobrovolníků spolupracujících se zařízením             1 

 

Spolupracující organizace: 

Dobrovolnické centrum, o.s. – z DC k nám dochází dobrovolnice, která je 
vedená na Úřadu práce a má zájem pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. 
Minimálně 4x do měsíce přijde pro jednoho z našich klientů a tráví s ním den. 
Občanské sdružení Jurta – zaměstnává jednoho z našich klientů v Ateliéru 
Nebočady  
 Agentura 8. Den, o.s. – Agentura 8. Den nabízela našim klientům službu 
podporovaného zaměstnávání a poskytovala též i poradenskou činnost 
v oblastech pracovního uplatnění, vzdělávání a osobního rozvoje. 
 Slunečnice, o.s. – Slunečnice nabízela pro dva naše klienty pracovní trénink 
v restauraci Kašmír a v kavárně Na cestě. 
 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. – 
tato společnost umožňuje našim klientům, kteří mají zájem se vzdělávat, kurz 
celoživotního vzdělávání jednou týdně v odpoledních hodinách. Též pořádá 
akce, kterých se naši klienti pravidelně zúčastňují. 
 Praktická škola Trmice – tato škola umožňuje našim klientům navštěvovat 
posilovnu. 
Sociální agentura, o.s. – sociální agentura poskytuje jako jednu ze svých služeb 
Agenturu práce, která je zaměřena na zprostředkování zaměstnání osobám se 
zdravotním postižením formou individuálních konzultací. 
 
Pravidelné akce v roce 2011: 
Plavání- každý víkend v plaveckém areálu na Klíši nebo v aquacentru Děčín 
Posilovna- ve čtvrtek v Praktické škole Trmice 
Hokej- návštěva hokejových utkání Slovanu v průběhu sezóny 
 
Další kulturní a společenské akce v roce 2011: též viz fotogalerie 

- Leden- Výlet do Děčína  
- Únor- Výlet na Brtnické ledopády 
- Březen- Výlet na Mostnou horu a do muzea v Litoměřicích 

     Výlet na Doubravku v Teplicích 
              Výtvarná soutěž v Děčíně 

- Duben- Výlet do Plzně  
   Exkurze do pivovaru ve Velkém Březně 

- Květen- ZOO Ústí nad Labem 
 



- Červen- ZOO Děčín- Noc snů 
   Ústecká Porta 
   Kuželna Všebořice 

- Červenec- Muzeum Ústí nad Labem 
        Národní technické muzeum Praha 
        Lanová dráha Komáří vížka 
        Litoměřické varhanní léto 

- Srpen-       Kytlice- Klikobraní 
        Dovolená v Teplicích 

                   Pražský hrad 
         Chotěšov- zábavné odpoledne 
         Dovolená Bulharsko 

- Září-          Zámek Děčín 
                   Dny kulturního dědictví Litoměřice 
         Litoměřické Vinobraní 

- Říjen-         Dovolená v Kořenově 
        Výlet do Pardubic 

- Listopad-  Činoherní studio- košt marmelád 
       Kino Máj- Litoměřice 
       Hudebně soutěžní odpoledne v Důlcích 

- Prosinec- Adventní koncert v Církvicích 
                  Vánoční Drážďany 

Kromě těchto větších společných akcí se naši klienti zúčastnili dle svého zájmu 
též celé řady koncertů, filmových představení a besed v Severočeské vědecké 
knihovně. 
 
Sportovní akce v roce 2011:   
Vyjížďka na lodích po Labi 
Cyklistický pobyt na Jemčině v Jižních Čechách 
Turnaj v bowlingu- 2x ročně 
Turnaj ve florbalu 
Sportovní hry v Tloskově 
Sportovní hry v Opárenském údolí 
Návštěvy Velké ceny v boxu, ligových utkání teplických fotbalistů, basketbal. 
  

Během roku 2011 začali práce na úpravě budovy DOZP a zahrady, které 
budou pokračovat i v roce 2012 a vyvrcholí přestavbou objektu na dvě 
samostatné domácnosti vybavené vlastní kuchyňskou linkou, novými 
koupelnami a úpravou pokojů klientů, což přinese novou kvalitu celé námi 
poskytované službě. 



 
Podpora samostatného bydlení 
 

 V roce 2011 poskytovali pracovníci Domova pro osoby se 

zdravotním postižením Trmice službu podpory samostatného bydlení klientům, 

žijícím v přirozeném prostředí obce ve vlastních nebo pronajatých bytech. 

Pracovali na vytváření optimálních podmínek směřujících k dalšímu rozvoji 

osobnosti a kvalitnímu naplnění života u jednotlivých klientů. Tyto služby byly 

poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 sb. §48 o sociálních službách, 

prováděcí vyhláškou 505/2006 v platném znění, s registrací zařízení a 

s vnitřními předpisy (např. Pravidla domovního soužití, Etický kodex, Veřejný 

závazek, Individuální plánování, atd.) 

 Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

b) Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti 

c) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

d) Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností podporujících sociální začlenění 

e) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 

Konkrétní rozsah a míra podpory klienta v jednotlivých oblastech je 

stanovena ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby a v Individuálním plánu 

zpracovaném pro jednotlivé klienty, kteří mají se zařízením uzavřenou 

Smlouvu o poskytování sociální služby.  

Tuto službu poskytuje tým 4 pracovníků zařízení a za rok 2011 byla 

poskytnuta podpora 5 klientům v celkovém objemu 328 hodin. 

Stávající počet klientů: 5 klientů, mužů 

Věková skladba:  

18-30 let  0 

30-50 let  3 

50- více  2 



Počet bytů pronajatých od města Trmice    2 

Počet bytů pronajatých od soukromých vlastníků  2 

Vlastní byty:        1 

Počet klientů pracujících na otevřeném trhu práce  3 

Počet klientů v programech pracovní rehabilitace  1 

Počet klientů v tréninkových programech    1 

Spolupracující organizace: 

Agentura 8. Den, o.s. – Agentura 8. Den nabízela našim klientům službu 
podporovaného zaměstnávání a poskytovala též i poradenskou činnost 
v oblastech pracovního uplatnění, vzdělávání a osobního rozvoje. 
 Slunečnice, o.s. – Slunečnice nabízela pro dva naše klienty pracovní trénink 
v restauraci Kašmír. 
Sociální agentura, o.s. – sociální agentura poskytuje jako jednu ze svých služeb 
Agenturu práce, která je zaměřena na zprostředkování zaměstnání osobám se 
zdravotním postižením formou individuálních konzultací. 
Slunečník o.s. - Slunečník nabídl jednomu z našich klientů komplexně 
vzdělávací program „Šance pracovat“. Po absolvování čtyřměsíčního kurzu 
našel možnost pracovního uplatnění v kavárně Apollo. 
 
 Klienti Podpory samostatného bydlení se zúčastnili celé řady akcí 
společně s klienty pobytové služby, jako např. cyklistického tábora Jemčina 
v Jižních Čechách, sportovních her v Tloskově, různých výletů a jiných kulturně 
společenských akcí. 
 
 


