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ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA  

Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. 

Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě 

nezávislé domácnosti a na to, že nikde nejsou žádné velké společné prostory, 

kde by se mohli každodenně vídat. Každý z klientů má klíč od své domácnosti a 

pokoje, a pokud chce navštívit někoho z druhé domácnosti, musí si zazvonit a 

zjistit, zda je dotyčný doma.  

V rámci transformace sociálních služeb byly v Trmicích vystavěny dva 

nové bezbariérové objekty v ulici Gorkého, do kterých se od 1.8.2014 

přestěhovalo celkem 10 klientek z bývalého DOZP Hliňany. Každý z těchto 

objektů představuje jednu samostatnou domácnost a každá z klientek zde má 

svůj jednolůžkový pokoj. Nejtěžším úkolem pracovníků bylo klientky přesvědčit, 

že takovýto způsob života ve vlastním obytném prostoru a s vlastními věcmi je 

běžný. Do konce roku pracovníci odvedli veliký kus práce a klientky se zapojily 

do programů pracovní rehabilitace, zvykly si na své vlastní pokoje, život ve 

městě i dění kolem sebe. 

     

Všichni klienti žijí na domácnostech způsobem, který je blízký svým 

pojetím režimu vrstevníků, žijících mimo DOZP. Během dopoledne je většina z 

nich každý den v zaměstnání nebo v rehabilitačních dílnách (někteří pracují i 

odpoledne) a volný čas tráví na svých pokojích u rádia a televize,přilehlé 

zahradě,  na vycházkách a nákupech, vzděláváním nebo přípravou stravy 

k večeři a snídani. O svých problémech mají klienti možnost pohovořit na 

pravidelných schůzkách s vedením organizace, ze kterých je vyhotoven zápis a 

seznámeni všichni pracovníci organizace. 
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Pracovníci se podle § 111 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, v platném znění zúčastňují dalšího povinného vzdělávání a většina 
z nich si své vědomosti a dovednosti rozšiřuje i nad rámec povinných 24 hodin 
ročně. Přímým partnerem v oblasti vzdělávání je Sociální agentura v Ústí nad 
Labem. 

 
Celková kapacita DOZP Trmice byla od srpna 2014 celkem 26 klientů. 

Za humny 580- 14 klientů. Naplněna do února (od února bylo do prosince 2014 

v pobytové službě  pouze 12 klientů. V prosinci jeden nový klient nastoupil).  

Gorkého 889- 12 klientů s obsazeností 10- ti míst do konce roku. 

Počet pracovníků v přímé péči v objektu Za Humny - 8 

Počet pracovníků v přímé péči v objektu Gorkého - 10 

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

Počet klientů, kteří do DOZP Trmice v průběhu roku nastoupili- 11 

Věková skladba:  
18-30 let-  0  
30-50 let-  14  
50- více -   8 
  
Počet klientů, kteří pracovali na otevřeném trhu práce- 4  
Počet klientů v programech pracovní rehabilitace- 16 
Počet dobrovolníků spolupracujících se zařízením- 2  
 
Spolupracující organizace:  
Dobrovolnické centrum, o.s. – z DC k nám v průběhu roku docházeli dva 
dobrovolníci. Jeden vedl tréninkový kurz vaření a druhý se věnoval 
doprovodům klientů na jejich zájmové akce.  
Občanské sdružení Jurta – zaměstnává jednoho z našich klientů v Jurtissimo 
s.r.o. Nebočady a další tři dojížděli do programu pracovní rehabilitace.  
Agentura 8. Den, o.s. –poskytovala poradenskou činnost v oblastech 
pracovního uplatnění, vzdělávání a osobního rozvoje. Jeden z klientů dojížděl 
do programu pracovní rehabilitace.  
Slunečnice, o.s.- spolupráce na různých akcích pro klienty. Tři klienti byli 
zapojeni do programu „Mít práci a být jako ostatní“.  
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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 2014:  
Plavání- o víkendu dle zájmu 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- úterý 
Další kulturní a společenské akce v roce 2014 : též viz fotogalerie  
- Leden  návštěva galerie v Litoměřicích 

- Únor  Valentýnský bál v restauraci U Kastnerů  

- Březen benefiční koncert v Městském divadle 
  Po stopách K. Maye v Městském muzeu 
  exkurze na Masarykova zdymadla 
  Matějská pouť Praha 
  Koncert Jazzvitamín 
- Duben   muzikál v Domu kultury 
  Soutěž o nejlepší velikonoční věnec Kytlice 
  Procházky historií města Ústí nad Labem 
  divadelní představení v Děčíně- 2x 
- Květen  výlet na lodích po Labi 
  Pochod za Únětickým koláčem 
  sportovní hry Tloskov 
  dovolená ve Francii 
  zahájení lázeňské sezóny v Teplicích 
- Červen  Noc snů Děčín 
  výlet do Brtníků 
  sportovní odpoledne v Důlcích 
  Děčínský zámek 
  sportovní hry Poslův Mlýn 
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- Červenec  Armádní muzeum Žižkov 
  Muzeum Litoměřice 
  kino Fórum 
  sportovní hry Poslův Mlýn 
-Srpen cyklovýlet do Litoměřic 
  dovolená v Poslově Mlýnu 
  výlet po Kokořínsku 
  pivní slavnosti v Litoměřicích 
-Září  Barevná planeta 
  Veletrh sociálních služeb 
  soutěžní odpoledne v Důlcích 
  Trmické slavnosti 
  výlet do Českosaského Švýcarska 
-Říjen  ježdění na koních v Křečanech  
  výlet do Teplic 
  koncert Josefa Zímy 
  fotbal Teplice 
-Listopad zábavné odpoledne Ve Slunečnici Děčín 
  Adventní výstava UJEP 
-Prosinec výlet do vánočních Drážďan 
  vánoční trhy v Zubrnicích 
  kino Děčín 
 
….. a celá řada dalších individuálních akcí  
 
Sportovní akce v roce 2014:  
Vyjížďka na lodích z Vaňova do Velkého Března  
Turnaj v bowlingu 
Sportovní hry v Tloskově  
Sportovní hry v Poslově Mlýnu 
Olympiáda v Brně 
 
Návštěvy domácích zápasů ústeckých hokejistů, Velké ceny v boxu, utkání 
teplických a ústeckých fotbalistů, basketbalová utkání.  
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PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 
 
V roce 2014 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 2014 byla 
poskytnuta podpora čtyřem klientům v celkovém objemu 81 hodin.  
 
Počet klientů, kteří prošli službou v průběhu roku 2014: 4 klienti, muži  
Věková skladba:  
18-30 let- 0   
30-50 let- 3  
50- více-   1 
Počet klientů, kteří v průběhu roku službu ukončili- 2  
Počet klientů do služby v průběhu roku přijatých- 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.  
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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, různých výletů, dovolené ve Francii a dalších kulturně 
společenských akcí podle svých zájmů.  


