
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2018-  

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 a určené pro 

klienty s vyšší mírou podpory. Všechny pokoje jsou zde jednolůžkové. Mimo 

dovozu obědů nejsou žádné ze služeb zajišťovány centrálně. Klienti se podílí na 

celé řadě činností, od přípravy stravy, přes nákup surovin až po praní svého 

osobního prádla. Pracovníky je vždy upřednostňován individuální přístup ke 

klientovi, který vychází z jeho schopností, dovedností a zdravotního stavu. 

Klienti jsou podporováni v samostatnosti, orientaci v běžné realitě a v jsou 

maximálně zapojeni do rozhodování o sobě samých. 

 

Za Humny 580      

 Rok 2018 nepřinesl do poskytování našich služeb žádné významné 

změny. Co se týká objektu samého, bylo na střeše vyměněno několik nosných 

částí krovů a částečně obměněno vybavení na některých pokojích klientů. Tým 

pracovníků také nedoznal žádných změn, a protože se věk našich klientů 

neustále zvyšuje, museli se pracovníci tomuto začít přizpůsobovat a pozvolna 

měnit styl své práce. I přes to se klienti zúčastnili celé řady aktivit, od dovolené 

v Itálii a na Šumavě až po různé sportovní hry a kulturní akce. Na příjezdové 

cestě k objektu proběhl též 1. ročník turnaje v bocce, do kterého se zapojili 

všichni klienti i pracovníci a sváděli velmi vyrovnané boje. 



 

      

 

 Během roku proběhla celá řada oslav narozenin jednotlivých klientů, 

podle jejich přání. Slavilo se na zahradě, na domácnostech, ale také po 

ústeckých restauracích. Uspořádali jsme opět i tradiční Valentýnský bál v sále 

restaurace U Kastnerů v Trmicích, na který se sjela celá řada známých a 

kamarádů.   

 

 

         



Na obou domácnostech klienti žijí na 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           

Na domácnostech klientů v Gorkého ulici se žije život tak, jako v kterékoli jiné 

běžné domácnosti. Klienti se podílejí na všech činnostech chodu domácnosti i 

třeba jen na přípravě jídelníčku, nebo přímo se podílejí na vaření jídel. Každý 

z klientů si dle svých možností uklízí svůj pokoj. V terapeutické dílně, která je 

součástí domácností tráví někteří klienti volný čas činnostmi zaměřenými 

hlavně na rozvíjení jemné motoriky rukou. V letním období je možné posedět 

v okolí domu venku na lavičkách. Kolem objektu byl vystavěn okrasný plůtek 

proti nezvaným divokým prasatům. Jinak se stále potýkáme s opravami, které 

vznikají při sedání stavby, jako je vlhkost stěn, zatékání střechou, uzpůsobuje se 

praktičnost domácností od madel, vybavení kuchyní a pokojů až po vylepšení 

televizního příjmu a zavedení internetu pro klienty. 

Mužští klienti rádi navštěvují různá sportovní utkání ať už ve fotbale či 

basketu nebo hokeji. Ženy raději jezdí za nákupy a posezením v kavárně do Ústí 



nad Labem. V letních měsících se podnikají různé výlety. Například vlakem do 

Plzně s ubytováním v hotelu a návštěvou pivovaru a ZOO. 

 

 

Na naší  facebookové  stránce Domy, kde se dobře žije, pravidelně 

zveřejňujeme informace a fotografie ze života našich klientů. Z různých výletů, 

domácích oslav či při běžných činnostech. 

        

          

Celková kapacita DOZP Trmice byla za rok 2017 celkem 26 klientů. 

Za humny 580- 14 klientů  

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 

THP pracovníci- 4 

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

Počet klientů, kteří do DOZP Trmice v průběhu roku nastoupili- 0 



Věková skladba:  
18-30 let-  0  
30-50 let-  10  
50- více -   14 
 
  
 
Počet klientů, kteří pracovali na otevřeném trhu práce- 2  
Počet klientů v programech pracovní rehabilitace- 19 
Počet dobrovolníků spolupracujících se zařízením- 4 
Pravidelné aktivity v roce 2018:  
 
Cvičení pro seniory- v úterý v Domě techniky s báječnou cvičitelkou, paní Jarkou 
Konečnou 
     
 
Další kulturní a společenské akce v roce 2018 : též viz fotogalerie a 
facebookové stránky Domy, kde se dobře žije 
 
 
- Leden  novoroční výstup na Malé Sedlo 

galerie v Litoměřicích- výstava I. Hüttnerové 

  návštěva hokejových a basketbalových utkání 

- Únor  Valentýnský bál v restauraci U Kastnerů 

  Masopust v Úštěku 

  kino Hraničář 

  návštěva hokejových a basketbalových utkání 

- Březen beseda o Českém Středohoří- zámek Trmice 
  návštěva Muzea v Ústí nad Labem- Středověké Ústí 
- Duben   soutěž o nejlepší velikonoční dekoraci Kytlice 
  výlet Petrovice- Krippen 
  výlet na Bořeň 
  kino Hraničář- Planeta Česko 
- Květen  výlet do Průhonického parku 
  náš turnaj v bocce 
  sportovní hry Tloskov  
  návštěva fotbalového utkání 
- Červen  turnaj ve Volejbale 
  výlet na hrad Střekov 
  zahradní slavnost Vaňov 



 
- Červenec  návštěva ZOO 
  Grand Prix v atletice 
  koncert v Městských sadech 
  vyjížďka lodí do Litoměřic 
  Úplňkový pochod na Říp 
  jezero Milada 
-Srpen dovolená Itálie 
  návštěva fotbalových utkání 
  Kytlické klikobraní 
  jezero Milada 
  kino Máj Litoměřice 
-Září  dovolená na Šumavě 
  pouť v Lovosicích 
  návštěva fotbalových a basketbalových utkání 
-Říjen  ježdění na koních v Zásadě u Kadaně  
  vlakem po Švestkové dráze 
  návštěva kina Hraničář 
  výlet na Větruši 
  návštěva fotbalových utkání 
-Listopad Dušičky 
  kino Hraničář- La Putyka 
  za Svatomartinským vínem 
-Prosinec Litoměřický advent 
  adventní koncert- kostel Trmice 
  rozsvícení stromku v Ústí 
  návštěva hokejových utkání 
  výlet Trmice- Dubičky 

 
….. a celá řada dalších individuálních akcí  
 
Sportovní hry a dovolené v roce 2018:  
Sportovní hry v Tloskově  
Národní hry v Brně 
Pobyt na koních Zásada u Kadaně 
Dovolená v Itálii 
Dovolená na Šumavě 
 
 
 



 
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 
 
V roce 2018 poskytovali pracovníci Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Trmice službu podpory samostatného bydlení jednomu klientovi, 
který žije v přirozeném prostředí obce ve vlastních nebo pronajatém bytě. 
Pracovníci se snaží vytvářet optimální podmínky 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 všichni pracovníci zařízení a v roce 2018 byla 
poskytnuta podpora v celkovém objemu 14 hodin.  
 
Počet klientů, kteří prošli službou v průběhu roku 2018: 1 klient, muž  
Věková skladba:  
18-30 let- 0   
30-50 let- 0  
50- více-   1 
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- 1  
Počet klientů pracujících na otevřeném trhu práce- 1 
 
  
 
 
 



Spolupracující organizace:  
 
Dobrovolnické centrum, o.s. – z DC k nám v průběhu roku docházeli čtyři 
dobrovolníci. Jeden vedl tréninkový kurz práce na počítači a věnoval se 
podpoře partnerských vztahů. Druhý poskytoval doprovody klientů na jejich 
zájmové akce, třetí pracoval na podpoře komunikace a čtvrtý podporoval 
aktivity 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. Tři klienti dojížděli 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 a programy pro naše klienty.  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – pro univerzitu 
zajišťujeme absolvování souvislé praxe studentů z fakulty Pedagogické a   
Sociálně ekonomické. 
Mgr. Stanislav Karas- pravidelné supervize týmu pracovníků 
VIA EUROPA- každoročně zajišťuje pro klienty pobyt na koních a společenské 
akce 
 


