
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2013 

POBYTOVÁ SLUŽBA 

Zatímco rok 2012 proběhl ve znamení přestavby vnitřních prostor celého 

zařízení, v roce 2013 jsme se kromě úprav schodišť zaměřili na opravu vnějšího 

pláště budovy. Byla opravena střecha včetně nátěru a celý objekt dostal nový 

kabát v podobě fasády. V rámci těchto oprav byly odmontovány i poslední 

mříže z oken, takže celá vila působí osobním, domáckým a neústavním 

dojmem.  

ROK 2012      ROK 2013     

                    

 

Z pohledu zkvalitňování služeb jsme se jen utvrdili v přesvědčení, že nastolená 

cesta dvou na sobě nezávisle fungujících domácností, tak jak vznikly v minulém 

roce, byla správná.  Klienti se na nové prostředí velice rychle adaptovali a život 

v menší komunitě, domácnosti, jim vyhovuje a rozvíjí jejich větší samostatnost. 

Se vznikem kuchyní se okamžitě objevili požadavky na jejich využití. Po 

zpracování manuálů začaly programy jak individuálního, tak i společného 

vaření, ve kterých se klienti zdokonalují v přípravě jídel dle vlastních přání a 

chutí. S nákupem praček na jednotlivé domácnosti se též klienti učí jejich 

obsluze, přípravě a třídění prádla a vlastnímu praní. Těmto činnostem se věnují 

ve svém volném čase, většinou po příchodu z práce, rehabilitačních dílen nebo 

z kurzů celoživotního vzdělávání. Obě domácnosti fungují bez problémů a blíží 

se svým pojetím chráněnému bydlení. 

 

 



Celková kapacita zařízení v roce 2013- 15 klientů (mužů)- naplněna do října (od 

listopadu je v pobytové službě klientů pouze 14)  

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- 1 

Věková skladba:  
18-30 let-  0  
30-50 let-  6  
50- více -   9 
  
Počet klientů, kteří pracovali na otevřeném trhu práce- 2  
Počet klientů v programech pracovní rehabilitace- 11 
Počet dobrovolníků spolupracujících se zařízením- 2  
 
 
Spolupracující organizace:  
Dobrovolnické centrum, o.s. – z DC k nám v průběhu roku docházel jeden 
dobrovolník, který vedl tréninkový kurz vaření a na konci roku se nám podařilo 
zajistit druhého, který se bude především věnovat doprovodům klientů na 
jejich zájmové akce.  
Občanské sdružení Jurta – zaměstnává jednoho z našich klientů v Ateliéru 
Nebočady a další čtyři dojíždějí do programu pracovní rehabilitace.  
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. Jeden z klientů 
dojíždí do programu pracovní rehabilitace.  
Slunečnice, o.s.- spolupráce na různých akcích pro klienty  
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. 
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. Zajišťuje též odborné 
vzdělávání našim pracovníkům.  



Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – pro univerzitu 
zajišťujeme absolvování souvislé praxe studentů z fakulty Pedagogické a   
Sociálně ekonomické. 
 
Pravidelné aktivity v roce 2013:  
Plavání- o víkendu dle zájmu v plaveckém areálu na Klíši, v Městských lázních, v 
aquacentru Děčín a Altenberg  
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 2013 : též viz fotogalerie  
- Leden  návštěva galerie v Litoměřicích, přednáška o Portugalsku 

- Únor  přednáška o Grónsku 

   Výstava Gigantů v Městském muzeu  

- Březen výlet na Brtnické ledopády 
  velikonoční trhy v Městském muzeu 
  Velká cena v boxu 
  přednáška o Uzbekistánu 
  velikonoce v zubrnickém skanzenu 

Matějská pouť Praha 
jazzový koncert v muzeu 
velikonoční trhy v Úštěku  

- Duben   přednáška o Maledivách a Srí  Lance 
   kino Forum 
- Květen  výlet na lodích po Labi 
  výlet do pevnosti Terezín 
  sportovní hry Tloskov 
  cyklistický pobyt na Jemčině 
- Červen  Muzeum v Ústí nad Labem 
  sportovní hry Poslův Mlýn 
- Červenec  Muzeum Děčín 
  ligový fotbal v Teplicích 
  dovolená v Bulharsku 
-Srpen pouť v Oseku 
  Kytlické Klikobraní 
  Sportovní hry v Chotěšově 
-Září  Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem 
  fotbal- Ústí nad Labem 
  Noc snů v ZOO Děčín 
  dovolená ve Starých Splavech  



  Festival dřeva 
-Říjen  přednáška v Churchillově knihovně- 2x  
  výlet do Nového Boru 
  koncert v Teplicích a v Ústí nad Labem 
  kino Forum 
-Listopad zábavné odpoledne v Důlcích 
  Přednáška o Kubě 
-Prosinec výlet do vánočních Drážďan 
  vánoční trhy v Úštěku 
 
….. a celá řada dalších individuálních akcí  
 
Sportovní akce v roce 2012:  
Vyjížďka na lodích z Vaňova do Velkého Března  
Turnaj v bowlingu- 2x ročně 
Turnaj v bocce  
Sportovní hry v Tloskově  
Sportovní hry v Chotěšově 
Sportovní hry v Poslově Mlýnu 
Cyklistický pobyt v jižních Čechách 
 
Návštěvy domácích zápasů ústeckých hokejistů, Velké ceny v boxu, utkání 
teplických a ústeckých 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 tří pracovníků zařízení a v roce 2013 byla 
poskytnuta podpora třem  klientům v celkovém objemu 155 hodin.  
 Počet klientů služby v průběhu roku 2013: 3 klientů, mužů  
Věková skladba:  
18-30 let- 0  
30-50 let- 2  
50- více-   1 
Počet bytů pronajatých od města Trmice- 2  
Počet bytů pronajatých od soukromých vlastníků- 1  
Počet klientů pracujících na otevřeném trhu práce- 2  
 
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. cyklistického pobytu na Jemčině, různých 
výletů a dalších kulturně společenských akcí podle svých zájmů. 


