
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2015- POBYTOVÁ SLUŽBA  

 Pobytová služba je poskytována na dvou adresách (Za Humny 580 a 

Gorkého 889), ve čtyřech samostatných domácnostech, na kterých jsou jedno a 

dvoulůžkové pokoje. Zařízení v Gorkého ulici je bezbariérové , určené pro 

klienty s vyšší mírou podpory  a klienty  upoutané na invalidní vozík. Stravování 

a praní není zajištěno centrálně, ale klienti si ranní a večerní stravu připravují 

samostatně s podporou pracovníka a totéž se týká i praní osobního prádla.  

Za Humny 580 

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, na vycházkách 

a nákupech, návštěvou kulturních nebo sportovních akcí, vzděláváním nebo 

přípravou stravy k večeři a snídani. Pracovníci kladou důraz na samostatné 

rozhodování o věcech, které se každého z nich týkají. Od vybavení pokojů, přes 

náplně dne až po jídla, která si budou vařit a věci, které by si rádi pořídili. O 

svých problémech mají klienti možnost pohovořit na pravidelných schůzkách 

s vedením organizace, ze kterých je vyhotoven zápis a seznámeni všichni 

pracovníci organizace. 

Gorkého 889 

Klienti se plně sžili s novým prostředím, podílejí se na chodu domácností, 

pomáhají s přípravou snídaní a večeří, úklidu svých pokojů a společných 

prostor.  Pokoje si mohou vyzdobit dle svého rozhodnutí s podporou klíčového 

pracovníka  Většina klientů dojíždí několikrát týdně do sociálně-terapeutických 

dílen, kde se zdokonalují v již získaných dovednostech. Jedná se o různé práce. 

Jeden z klientů jezdí do truhlářské dílny, další do cvičné kuchyně, do šicí dílny 

nebo do dílny s výukou na počítači. 

Klienti se podporují také v zájmových činnostech. Například doprovodem 

na sportovní utkání, navštěvují město a různé společenské akce. Podílejí se na 

nákupech, vše individuálně. 

V objektu, který je zařízen na aktivizaci klientů byla zřízena rehabilitační 

místnost s masážním křeslem, která je využívána klienty ze všech domácností.  



           Léky a doprovod na lékařská vyšetření jsou zajišťovány individuálně u 

smluvních lékařů s podporou pracovníků a zdravotní sestry. Jedenkrát ročně 

probíhá schůzka s opatrovníky, kteří jsou obeznámeni s novinkami v zařízení, 

hospodařením jejich svěřenců, plánovanými akcemi a mají zde prostor 

k vyjádření vlastních názorů na chod zařízení. Běžně je s opatrovníky několikrát 

ročně komunikováno i individuálně. 

 

           Během roku vznikly facebookové stránky,,Domy , kde se dobře žije“ které 

informují o dění v DOZP a za uplynulou dobu mají velkou sledovanost. 

Veřejnost se zajímá o dění v zařízení a kladně reaguje na různé výzvy, které 

sledují zájmy klientů. Naše organizace také vydala publikaci, která shrnuje 

proces transformace a stručně popisuje jednotlivé služby, které v Ústí nad 

Labem a Trmicích poskytujeme. 

   

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 za rok 2015 celkem 26 klientů. 

Za humny 580- 14 klientů. Naplněna od začátku dubna 2015.  

Gorkého 889- 12 klientů 

Počet pracovníků v přímé péči v objektu Za Humny - 8 

Počet pracovníků v přímé péči v objektu Gorkého – 10 

Sociální pracovník- 1 

Středně zdravotnický personál- 1 

Počet klientů, kterým byla ukončena smlouva, nebo ji sami ukončili- 1  

Počet klientů, kteří do DOZP Trmice v průběhu roku nastoupili- 3 



Věková skladba:  
18-30 let-  0  
30-50 let-  9  
50- více -   17 
 
  
Počet klientů, kteří pracovali na otevřeném trhu práce- 3  
Počet klientů v programech pracovní rehabilitace- 23 
Počet dobrovolníků spolupracujících se zařízením- 2  
 
Spolupracující organizace:  
Dobrovolnické centrum, o.s. – z DC k nám v průběhu roku docházeli tři 

dobrovolníci. Jeden vedl tréninkový kurz vaření a druhý se věnoval 

doprovodům klientů na jejich zájmové akce a třetí se věnuje aktivitám klientů 

z objektu v Gorkého.  

Občanské sdružení Jurta – zaměstnává jednoho z našich klientů v Jurtissimo 

s.r.o. Nebočady.  

Agentura 8. Den, o.s. –poskytovala poradenskou činnost v oblastech 

pracovního uplatnění, vzdělávání a osobního rozvoje. Dva z klientů dojížděli do 

programu pracovní rehabilitace.  

Slunečnice, o.s.- spolupráce na různých akcích pro klienty. Jeden klient byl 

zaměstnán díky programu „Mít práci a být jako ostatní“.  

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 2015:  
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 2015 : též viz fotogalerie  
- Leden  Aquapark Děčín 

  návštěva hokejových utkání 

- Únor  Valentýnský bál v restauraci U Kastnerů 

  Beseda o Litvě 

  Divadelní přestavení v Děčíně 

   Matějská pouť Praha 

  návštěva hokejových utkání 

- Březen benefiční koncert v Městském divadle 
  Aquapark Děčín 
- Duben   kino Děčín 
  Soutěž o nejlepší velikonoční pomlázku Kytlice 
  Výlet na Kokořín a okolí 
  Cyklovýlet do Litoměřic 

Divadlo Děčín 
Hostovice- Muzeum lehkého opevnění 
Výstava Merkur 

- Květen  oslava 1. máje v Městských sadech 
  Muzeum civilní obrany 
  Mistrovství světa v ledním hokeji Praha 
  Výlet do Pekla u České Lípy 
  kino Děčín 
- Červen  cyklopobyt na Jemčině v jižních Čechách 
  sportovní odpoledne v Důlcích 
  kino Litoměřice 
  sportovní hry Poslův Mlýn 
  cyklovýlet do České Kamenice 
- Červenec  prohlídka paleontologické sbírky 
  Fotbal Teplice 
  Praha- 50 let večerníčku 
  Koupaliště Litoměřice 2x 
  sportovní hry Teplice 
-Srpen výstava Staré pověsti české 
  koupaliště Brná 
  výlet do Nového Boru 



  fotbal Ústí nad Labem 
  výlet do Lužických hor 
  výlet do Litoměřic 
-Září  Barevná planeta 
  Veletrh sociálních služeb 
  fotbal Ústí nad Labem 3x 
  Výlet do Poděbrad 
-Říjen  ježdění na koních v Křečanech  
  Hokej Ústí nad Labem 
  Basketbal Ústí nad Labem 

Hraničář- divadlo Drak 
  fotbal Ústí nad Labem 
  Jazz Blues festival 
-Listopad Aquapark Děčín 
  Výlet do Mšena 
  Výlet do Lovečkovic a okolí 

fotbal Ústí nad Labem 
Hokej Ústí nad Labem 2x 

-Prosinec výlet do vánočních Litoměřic 
  Kino Litoměřice 
  Bazén Klíše 
  Hokej Ústí nad Labem 
  Basketbal Ústí nad Labem 2x 
  kino Děčín 

Soutěž o nejlepší vánoční dekoraci Kytlice 
 

….. a celá řada dalších individuálních akcí  
 
Sportovní hry a dovolené v roce 2015:  
Sportovní hry v Tloskově  
Sportovní hry v Teplicích 
Olympiáda v Olomouci 
Cyklopobyt Jemčina 
Dovolená v Itálii 
Dovolená v Turecku 
Dovolená v Poslově Mlýnu 
 
 
 
 



PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 
 
V roce 2015 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 poskytovali dva pracovníci zařízení a v roce 2015 byla poskytnuta 
podpora dvěma klientům v celkovém objemu 33 hodin.  
 
Počet klientů, kteří prošli službou v průběhu roku 2015: 2 klienti, muži  
Věková skladba:  
18-30 let- 0   
30-50 let- 2  
50- více-   0 
Počet klientů, kteří v průběhu roku službu ukončili- 0  
Počet klientů do služby v průběhu roku přijatých- 0 
Počet bytů pronajatých klienty od města Trmice- 2  
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, různých výletů, cyklopobytu a dalších kulturně 

společenských akcí podle svých zájmů.  


