
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 

POBYTOVÁ SLUŽBA 

V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých 

došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší 

samostatnosti a přiblížení se podmínkám běžného života. Vznikly dvě 

samostatné uzavíratelné domácnosti, do kterých se přeskupili klienti jak podle 

míry potřebné podpory, tak i podle svého přání. V obou skupinových 

domácnostech se díky stavebním úpravám podařilo vybudovat kuchyně a 

jídelní kouty, ve kterých si klienti mohou alespoň z části připravit stravu, 

posedět u kávy nebo pořádat různé oslavy. Díky tomu je maximálně efektivně 

využitý prostor celého objektu ve prospěch komfortu bydlení a dalších 

poskytovaných služeb.  

V domácnosti číslo 1 je kuchyň vybavena linkou, dřezem, sporákem s indukční 

deskou, mikrovlnnou troubou, myčkou a lednicí. Součástí kuchyně je i jídelní 

stůl pro sedm klientů, kteří tuto domácnost obývají. Domácnost zahrnuje tři 

jednolůžkové a dva dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením a 

pračkou. Fungování této domácnosti se blíží svým pojetím chráněnému bydlení 

a klienti s minimální podporou zajišťují celý chod domácnosti sami a jsou 

právem pyšní na to, jak se jim v těchto činnostech daří. 

  



Skupinová domácnost číslo 2 je vybavena obdobně a žijí v ní klienti, kteří 

potřebují větší míru podpory při jednotlivých činnostech. Je složena ze čtyř 

dvoulůžkových pokojů a společného sociálního zařízení s pračkou. 

 

Klienti se v obou domácnostech snaží s podporou pracovníků maximálně 

rozvinout svůj potenciál a přizpůsobit režim dne běžnému životu většinové 

společnosti spojený s pracovními aktivitami, péčí o svoji osobu a svůj obytný 

prostor a volnočasovými aktivitami. Přestavbou venkovní terasy v prvním patře 

budovy vzniklo i zázemí pro zaměstnance, které je využíváno jako sklad a 

místnost pro pořádání porad a vzdělávání. 

 



Celková kapacita zařízení v roce 2012- 15 klientů (mužů)- naplněna po celý rok  

Počet pracovníků v přímé péči- 8 

Počet klientů, kterým byla ukončena smlouva, nebo ji sami ukončili- 2 

Počet klientů, kteří do zařízení v průběhu roku nastoupili- 2 

Věková skladba:  
18-30 let-  0  
30-50 let-  6  
50- více -   9 
  
Počet klientů, kteří pracovali na otevřeném trhu práce- 4  
Počet klientů v programech pracovní rehabilitace- 9 
Počet dobrovolníků spolupracujících se zařízením- 2  
 
V rámci vzdělávání prošli podle zákona č. 108/2006 Sb. všichni zaměstnanci 
celou řadou kurzů a školení, které byly přínosem jak pro poskytování péče 
klientům, tak i pro chod celé organizace. 
 
Spolupracující organizace:  
Dobrovolnické centrum, o.s. – z DC k nám v průběhu roku docházely dvě 
dobrovolnice. Jedna z nich vedla tréninkový kurz vaření a druhá pravidelně 
navštěvovala jednoho z našich klientů a trávila 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. – jeden z klientů vycestoval se Slunečnicí na dovolenou do 
Itálie 
Speciální škola na Severní Terase a Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v České republice o.s. – tato škola umožňuje našim klientům, kteří 
mají zájem se vzdělávat, kurz celoživotního vzdělávání a to jednou týdně v 
odpoledních hodinách. Společnost pak 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.  



Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - absolvování souvislé 
praxe studentů univerzity z Pedagogické fakulty a Fakulty sociálně ekonomické. 
 
Pravidelné aktivity v roce 2012:  
Plavání- o víkendu v plaveckém areálu na Klíši nebo v aquacentru Děčín  
Posilovna- ve čtvrtek v Praktické škole Trmice  
Cvičení pro seniory- v úterý v Domě techniky 
Kurz celoživotního vzdělávání ve Speciální škole na Severní Terase- středa 
 Další kulturní a společenské akce v roce 2012: též viz fotogalerie  
- Leden  Výlet do Děčína- kino+ kavárna Na cestě 

- Únor  Výlet na Brtnické ledopády 

   beseda o Kamčatce  

- Březen  kino Máj Litoměřice 
       Matějská pouť v Praze 
       koncert v Národním domě 
  lázně Velké Losiny  
- Duben   Zahrada Čech+ galerie Litoměřice 
       koncert v Národním domě 
       kino Máj Litoměřice 
       výlet do Karlových Varů 
- Květen  Lužná u Rakovníka- železniční muzeum 
       výlet do Nového Boru 
- Červen  ZOO Děčín- Noc snů 
       Útulek fest 
       dovolená v Chorvatsku 
       Ústecká porta 
       soutěžní odpoledne v Důlcích 
- Červenec  výlet do Pardubic 
  koncert na hradě Střekově 
-Srpen výlet do Jetřichovic 
  Kytlické Klikobraní 
  výlet do Mstišova 
-Září  dovolená v Jizerských horách 
  dřevorubecká show 
-Říjen  beseda o Novém Zélandu 
  výlet do Kutné Hory 
  koncert v Národním domě 
  výlet do Libochovic 
-Listopad kino Sněžník v Děčíně- 2x 
  výlet na Doubravku u Teplic 



-Prosinec výlet do vánočních Drážďan 
  adventní koncert 
 
….. a celá řada dalších individuálních akcí  
 
Sportovní akce v roce 2012:  
Vyjížďka na lodích z Vaňova do Velkého Března  
Turnaj v bowlingu- 2x ročně  
Sportovní hry v Tloskově  
Sportovní hry v Chotěšově 
Návštěvy domácích zápasů ústeckých hokejistů, Velké ceny v boxu, ligových 
utkání teplických fotbalistů, basketbalová utkání.  
 
 
 
 
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 
 
V roce 2012 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  
 
Tuto službu poskytoval tým 4 pracovníků zařízení a v roce 2012 byla poskytnuta 
podpora 5 klientům v celkovém objemu 218 hodin.  
 Počet klientů služby v průběhu roku 2012: 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 
  
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.  
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.  
 
Klienti Podpory samostatného bydlení se zúčastnili celé řady akcí společně s 
klienty pobytové služby, jako např. sportovních her v Tloskově, různých výletů a 
dalších kulturně společenských akcí podle svých zájmů. 


