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Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice je jedním ze středisek DOZP Ústí nad
Labem, příspěvková organizace; jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. Domov Všebořice nabízí
lidem s mentálním postižením tři typy služeb - domov pro osoby se zdravotním postižením,
týdenní stacionář a chráněné bydlení.

Popis domova
Domov se nachází v centrálním městském obvodu ve čtvrti Všebořice. Domov je částečně
bezbariérový - přízemí budovy. Domov je umístěn nedaleko centra města Ústí nad Labem, stanice
MHD jsou v přímé blízkosti Domova. Zařízení je zakomponováno do sídliště a v jeho blízkosti je
základní škola, mateřská škola, obchodní centrum a v blízkém okolí spousta zeleně. Samotný
Domov je posazen do zahrady, které vévodí prostorná terasa, hřiště, bazén, ohniště a především
relaxační zóna. Zde mají uživatelé možnost trávení volného času jak aktivně, tak i pasivně. Celý
areál zahrady je přizpůsoben potřebám uživatelům Domova – bezbariérový přístup na terasu ze
zahrady; na terase i zahradě je spousta laviček i míst pro individuální trávení volného času.
Uživatelé služeb žijí v Domově ve třech samostatně fungujících domácnostech.

Nabízené sociální služby a rozsah poskytování sociální služby




domov pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována celoročně, nepřetržitě
24 hodin denně
týdenní stacionář - služba je poskytována v pracovních dnech po celý týden
chráněné bydlení - služba je poskytována celoročně



Služba domov pro osoby se zdravotním postižením

V Domově vytváříme pro naše klienty takové životní podmínky, které se co nejvíce podobají
běžnému životu jejich vrstevníků. Klienti bydlí ve třech samostatných domácnostech, každá
domácnost je trochu jiná a funguje trochu jinak. Na každé domácnosti pracuje stálý tým
pracovníků, většinou jeden vychovatel a 3 pracovníci v sociálních službách. Skladba klientů je
uzpůsobena tak, aby si co nejvíce vyhovovali. V každé domácnosti žije 7-8 klientů. Pokoje jsou
jedno až dvoulůžkové. Každý klient má od pokoje svůj klíč, pokoj si tedy může uzamknout. Pokoje
si klienti mohou sami vyzdobit nebo si pořídit svůj vlastní nábytek. V tomto roce v rámci
naplňování socializačního programu došlo k velké změně - klienti mají možnost si 2x týdně upéct
a 2x týdně si uvařit jednoduchou večeři. Je pro ně vytvořena jednoduchá kuchařka, z které si
vybírají, co budou vařit. Jídlo si klienti servírují sami. Samozřejmě, že vše je činěno s dohledem a
potřebnou podporou zaměstnanců na domácnosti. Dále se klienti učí sami prát, věšet prádlo,
žehlit, uklízet. Prostě všechno co by jednou mohli v samostatném životě potřebovat. Největším
pokrokem je to, že klienti jsou již z větší části schopni sami pravidelně užívat své léky.
Součástí každé domácnosti je obývací pokoj, sociální zařízení a plně vybavená kuchyň s jídelnou
(myčka, elektrická kamna s troubou, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, lednice, nádobí
apod…). Na každé domácnosti mají klienti k dispozici počítač s internetovým připojením. Vše
působí čistě a vkusně.
A jaký je běžný den v našem domově??? Ráno si klient sám připraví snídani, jde buď do školy
nebo do práce anebo do terapeutických dílen, ty jsou dopoledne nebo i odpoledne, záleží jaká
doba klientovi vyhovuje. Po příchodu si plní své osobní individuální cíle které ho zajímají, účastní
se volnočasových aktivit, kroužků (kuželky, veslování, Dobrovolný sbor hasičů) ale také pomáhají
na své domácnosti.
Mladší klienti navštěvují Základní školu speciální nebo Praktickou školu na Severní Terase nebo
Praktickou školu v Trmicích a těm starším je umožněno se jedenkrát týdně vzdělávat v kurzu
celoživotního vzdělávání ve Speciální škole na Severní Terase.
Klientům je poskytovaná podpora i s využitím jiných specializovaných center. V tomto roce jsme
začali spolupracovat se Speciálně pedagogickým centrem v Teplicích, kde pro ty nejvíce postižené
klienty využíváme služeb ergoterapeuta s možností navštívit snoezelen, klientovi je poskytována
terapie pomocí bazální stimulace. V tomto centru využíváme pro klienty školního věku i služeb
psychologa. Dále spolupracujeme s Demosthénem, kde využíváme služeb logopeda. Snahou
všech pracovníků domova je umožnit i těm nejvíce postiženým klientům žít hodnotný a spokojený
život s co nejmenší závislostí na službě.
Poměrně velká část našich klientů je již téměř samostatná – chodí sami na volnočasové aktivity
mimo zařízení (veslování), snaží se hospodařit se svým kapesným, vyřizují si své osobní
záležitosti. Zapojují se do života ve městě - chodí do kina, knihovny, na kulturní, společenské a
hlavně sportovní akce, do restaurací a kaváren…samostatně si nakupují, sami chodí ke
kadeřníkovi či na pedikúru a někteří sami navštěvují lékaře.
Sportovní klub TEAM VŠEBOŘICE úspěšně reprezentuje náš Domov na různých sportovních
akcích.
Na společné dovolené byli klienti letos na dva týdny v rekreačním středisku v Chřibské a několik
klientů bylo na zahraniční dovolené v Chorvatsku. V příštím roce si klienti vybrali společnou
dovolenou v Krkonoších.

 Služba

Týdenní stacionář

V Týdenním stacionáři jsou poskytovány služby klientům od pondělí do pátku, mimo státem
uznaných svátků. Klienti týdenního stacionáře jsou součástí domácností klientů služby domova
pro osoby se zdravotním postižením, zapojují se do chodu domácnosti, do trávení volného času i
do veřejného života jako klienti ze služby domova pro osoby se zdravotním postižením.
Velká váha je přikládána také na úzkou spolupráci rodiny a týdenního stacionáře.



Služba Chráněné bydlení

Službu chráněného bydlení poskytuje DOZP Všebořice v bytech v běžné zástavbě, v různých
čtvrtích města Ústí nad Labem – na Bukově - v DS Bukov, Za Vozovnou 1(byt 3+1, žijí zde tři
klienti), na Klíši - Palachova 43 (byt 2+kk, žijí zde dva klienti) a Palachova 47 (byt 2+kk, žijí zde
dva klienti), na Severní Terase – Jana Zajíce 7 (byt 3+1, žijí zde tři klienti) a na Skřivánku - Hoření
9 (byt 3+1, žijí zde tři klienti). Služba je poskytována celkem 13 klientům.
O službu chráněného bydlení byl mezi klienty velký zájem a tak jsme se snažili jim v co největší
míře vyhovět. V letošním roce se nám podařilo službu rozšířit o další tři byty, o dalších 7 lůžek (v
loňském roce to byly dva byty a 6 lůžek). V rámci Transformace byli do služby Chráněného
bydlení přijati dva klienti z jiných středisek DOZP Ústí nad Labem a to jeden muž z DOZP Trmice
a jedna žena z DOZP Hliňany.
Život v chráněném bydlení se už vůbec neliší od života v běžné domácnosti. Klienti ráno odcházejí
do zaměstnání, terapeutických dílen nebo do školy a odpoledne se věnují samotné domácnosti a
svým koníčkům a zájmům. Víkendy tráví sami podle svých představ a přání nebo společně
v doprovodu a za asistence pracovníka. Klienti se zapojují do všech domácích prací - sami si
nakupují, vaří, uklízejí, perou, žehlí…při těchto činnostech je jim poskytována taková podpora,
která je učí být na službě co nejméně závislý – naší snahou je klienty naučit co největší
samostatnosti a pomoci jim „jít dál“ – přejít buď do služby podpora samostatného bydlení anebo se
úplně osamostatnit a bydlet „sám a ve svém“.
Klienti docházejí na veslování a účastní se spousty akcí a závodů (Dračí lodě, Primátorky v Praze,
mistrovství ČR v Račicích…) a chodí hrát kuželky (pravidelné tréninky v kuželně) a také navštěvují
vzdělávací kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. V létě jsme strávili společnou dovolenou týden v Teplicích (výlety, koupání v bazénu s tobogánem, minigolf) a týden ve Zrůbkách (tam bylo
super…koupání v řece, houby, chytání ryb) – na obou místech jsme si sami vařili.
Pokoje v bytech si klienti zařizují dle svého vkusu a přání – naprosto běžné je již mít počítač
s připojením na internet, mobilní telefon, televizi…ale je také potřeba si na to nejdříve vydělat
peníze a hlavně mít potom na zaplacení všech poplatků.
Ne vždy se nám vše daří podle našich představ. Klienti, kteří do služby v tomto roce přišli, se
teprve učí žít bez „stálé podpory a dohledu“ a někdy se to neobejde bez porušení pravidel
bydlení…ale každý začátek je těžký a život je „boj“… a určitě se nám podaří zvítězit (všichni tomu
věříme).

CHB 5
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CHB 3

CHB 4

CHB 1
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Sportovní a kulturní akce v roce 2011

KULTURNÍ AKCE DOZP VŠEBOŘICE 2011
DATUM
15.1.2011

NÁZEV AKCE
DK- Mladá scéna

14.2.2011
17.3.2011

Valentýnská taneční
zábava Tuchořice
Maškarní ples Tuchořice

19.3.2011

Divadlo- Popelka

4.4.2011

Matějská pouť

4.6.2011

MDD Dolní Zálezly

11.6.2011

Prohlídka zámku
v Teplicích
Účast na golfovém turnaji
Zámecká jízdárna Teplice

9.7.2011

6-20.8.2011 Dovolená v Chřibské
Dovolená Teplice + Zrůbky
7.9.2011
Den plný her a smíchu
Vejprty
10.9.2011 Akce Škola volá
28.10.2011 Zábavný večer- Pirna
18.11.2011
26.11.2011

Spolu dokážeme víceApollo
Strašidla v muzeu

POČET KLIENTŮ
5
5
8
11

15
5
7
4
9
24
8
4
7
4
24
13

V průběhu roku byly vykazovány i jiné akce dle osobních přání klientů, či samotných aktivit
pracovníků v přímé péči a to ve všech službách poskytovaných DOZP Všebořice např. poznávací
výlety, návštěvy knihoven, kina, výstav, exkurze, zoologické zahrady, muzeí, aquaparku v Děčíně,
bowlingu v Chlumci. Pravidelně se uskutečňovala soutěž Kuchařská čepice, kde klienti ze svých
domácností soutěžili o nejchutněji uvařené či upečené jídlo. V tomto roce vznikla na Domově nová
soutěž Bingo, kterou si klienti velice oblíbili, opět se hraje o atraktivní ceny.
Po celý rok byly klientům nabízeny tyto volnočasové aktivity např. kroužek dobrovolných hasičů,
veslování, bowling, kuželky, plavání.

SPORTOVNÍ AKCE DOZP VŠEBOŘICE 2011
DATUM
19.2.2011
7.5.2011
10.5.2011
24.5.26.5.2011

3.6.2011
18.6.2011

NÁZEV AKCE

POČET KLIENTŮ

Zimní sraz MH Mojžíř
Dračí lodě
Speciální hasičská
olympiáda
Sportovní hry v Tloskově
Primátorky – Praha
Branný závod MH V.
Chvojno

28-30.6.2011 SH Tuchořice
2.7.2011
Mistrovství ČR ve veslování
- Račice

5

12
9

4
10

6
5

17.9.2011

Samovar

5

27.9.2011
30.9.2.10.2011

ZPV o pohár ředitele DOZP

6

28.11.2011
19.12.2011



Víkendová hipoterapie

16

Soutěž v první pomoci
Hip hop Praha

4
4

Spolupráce s dalšími organizacemi

a. Dobrovolnické centrum, o.s. – z DC k nám docházejí lidé, kteří jsou vedeni na Úřadu
práce a mají zájem pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. V roce 2010 jsme spolupracovali
se třemi dobrovolníky, kteří doprovázeli naše klienty na pracovní rehabilitace v čase, kdy
naši zaměstnanci neměli možnost jim doprovod sami poskytnout. Dobrovolníci mají také
možnost sami nabídnout své znalosti a schopnosti klientům k využití jejich volného času.
b. Občanské sdružení Jurta – občanské sdružení Jurta nabízí našim klientům službu
podpora samostatného bydlení, kde si za podpory sociálního pracovníka klient trénuje
dovednosti potřebné pro samostatný život - hospodaření s penězi, vaření, nakupování, péči
o sebe a o byt. Tuto službu využil během tohoto jeden klient. Dále nabízí našim klientům
sociální rehabilitaci v Nebočadech, která slouží jako příprava na zaměstnání na otevřeném
trhu práce. Uživatel této služby si v prostředí chráněných dílen osvojuje sociální a pracovní
dovednosti a návyky nezbytné pro budoucí zaměstnání. Tyto služby jsou zacíleny na nácvik
dojíždění na pracoviště, dodržování pracovní doby i přestávek, úspěšnou komunikaci s
kolegy i nadřízenými a další.

c. Agentura 8. Den, o.s. – agentura 8. Den nabízí našim klientům službu podporované
zaměstnávání. Již více jak jedenácti klientům našla uplatnění na volném trhu práce.
Agentura 8. Den také poskytuje našim klientům poradenskou činnost v oblastech
pracovního uplatnění a pracovní kariéry, vzdělávání a osobního rozvoje.
d. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. – tato
společnost umožňuje naším dospělým klientům, kteří mají zájem se vzdělávat, kurz
celoživotního vzdělávání jednou týdně v odpoledních hodinách.
e. Základní škola speciální a MŠ – do této školy docházejí naši klienti, kteří mají povinnou
školní docházku. Škola jim poskytuje individuální potřeby a přizpůsobuje učivo a průběh
hodin jejich potřebám.
f. Praktická škola Trmice – tato škola umožňuje našim klientům pokračovat v jednoletém
nebo dvouletém studiu a přípravě na budoucí povolání po ukončení Základní školy
speciální. Škola nabízí několik oborů, mezi kterými si mohou klienti vybrat.
g. Tyflocentrum o.p.s. – Tyflocentrum nabízí našim klientům možnost chodit do Veslařského
klubu ve Vaňově, kde přes zimu trénují na trenažéru a v létě vyjíždějí na veslicích. Klienti,
kteří splňují podmínky kvalifikace, se mohou účastnit závodů.
h. 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.
i. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Labem, DOZP Všebořice, Sdružení
dobrovolných hasičů při DOZP Všebořice a Severní Terasa a Hasičská vzájemná
pojišťovna a.s. – tyto sdružení jsou hlavními spoluorganizátory každoroční soutěže
Speciální hasičská olympiáda, které se naši klienti účastní. Olympiáda je složena z několika
soutěží (zdravověda, první pomoc, požární útok ….).
j. Speciálně pedagogické centrum v Teplicích - kde pro ty nejvíce postižené klienty
využíváme služeb ergoterapeuta s možností navštívit snoezelen, klientovi je poskytována
terapie pomocí bazální stimulace. V tomto centru využíváme pro klienty školního věku i
služeb psychologa

 Součinnost klientů s vedením Domova a zvyšování kvality života v
Domově
Hlavním zájmem Domova Všebořice je spokojenost klientů (potažmo i opatrovníků a zákonných
zástupců) s poskytovanými službami a co možná nejvyšší kvalitou těchto poskytovaných služeb.
Kvalitu je možné zjistit zpětnou vazbou od klientů a jejich zapojením do chodu celého Domova.
Zapojení klientů probíhá:
o Diskusní kroužky- probíhají na jednotlivých domácnostech jednou týdně. Každý klient zde
má právo vyjádřit své pocity, obavy či přání a vyjádřit se také ke kvalitě poskytovaných
služeb. Klientům je vždy připomenuto, že mohou svou nespokojenost vyjádřit i formou

stížností a je jim vždy tato forma znovu vysvětlena. Přínosem těchto diskusních kroužků je
především podpora obyvatel při sebeprosazení - naučit obyvatele v komunitě brát jeden
druhého jako jedinečnou osobnost, naučit obyvatele vzájemné toleranci a porozumění.
o Etická komise – setkání probíhá vždy první týden v měsíci. Členy etické komise jsou
zástupci jednotlivých domácností a bytů, vedoucí přímé péče a sociální pracovnice. Na
těchto setkáních je vybírána schránka na připomínky, podněty a stížnosti a členové řeší
obsah těchto sdělení. Dále zde zástupci jednotlivých domácností mohou předložit
požadavky ze svých domácností. Zápisy z těchto setkání jsou zveřejňovány na nástěnce
v chodbě vedle sběrné schránky a také jsou předávány vedoucí Domova Všebořice a jejich
závěry jsou projednávány i na poradě managementu.
o Stravovací komise – setkání probíhá jednou za dva týdny. Členy stravovací komise jsou
zástupci jednotlivých domácností, kuchařky, zdravotní sestra a provozář. Klienti přinášejí
v písemné podobě návrhy jídel na snídani, oběd a večeři, které si navrhují na diskusních
kroužcích. Klienti také získávají informace o změně v provozu kuchyně, které dále
interpretují na svých domácnostech.
Hodnocení služby probíhá:
o hodnocení osobních cílů klienta – hodnotí se pravidelně 1x za tři měsíce, vše je písemně
zaznamenáno v dokumentaci každého klienta
o stížnosti – klient má právo se vyjádřit k poskytování služby, pokud je služba pro něj
omezující, porušující jeho důstojnost, soukromí, možnost volby, neuspokojující jeho
potřeby, není - li spokojen se svým klíčovým nebo jiným pracovníkem, může se vyjádřit k
chodu zařízení, může podat nejen náměty a připomínky, ale také stížnosti. Stížnosti,
náměty a připomínky slouží jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality poskytovaných
služeb.
počet podaných stížností: 6
počet vyřešených stížností ke spokojenosti klienta: 6
o dotazníky – Hodnocení průběhu sociální služby klientem – 1x ročně klienti hodnotí průběh
sociální služby
Dotazníky byla zjišťována spokojenost s průběhem a kvalitou služby v těchto oblastech:
-

bydlení

-

trávení volného času

-

zaměstnávání

-

spokojenost se zaměstnanci

-

s dodržováním práv

-

strava

-

možnost využívání služeb mimo Domov

S výsledky se následně pracuje a je snahou Domova všechny nedostatky odstranit a to vždy
ke spokojenosti klienta (výsledky – viz příloha č. 1). V roce 2012 se především zaměříme na
vyřešení – na nácvik samostatného nakupování, nácvik přípravy jednoduchého jídla, nácvik
údržby osobního prádla (třídění dle barev, praní, žehlení) a větší účast klientů na výběru
rekreace.
o dotazníky pro studenty a stážisty – studenti na praxi se před ukončením praxe vyjadřují
ke způsobu a kvalitě poskytovaných služeb (dotazníky uloženy u vedoucí DOZP)
o rozhovory, setkání – s opatrovníky a zákonnými zástupci pravidelně hovoří a hodnotí
způsob poskytování sociální služby jak sociální pracovnice tak především pracovníci
domácností. Jedenkrát ročně je pořádáno setkání opatrovníků a zákonných zástupců

s celým managementem Domova, kde také mohou vyjádřit své náměty a názory.
o pravidelné porady managementu, domácností – pravidelné řešení a hodnocení chodu
Domova, řešení námětů, připomínek a stížností



Vzdělávání zaměstnanců v přímé péči

Profesní rozvoj jednotlivých pracovníků přímé péče je vytvářen za jejich aktivní účasti.
Na základě identifikace potřeby vzdělávání v rámci střediska DOZP je posouzena účelnost
jednotlivých vzdělávacích potřeb pracovníka v souvislosti s danou pracovní pozicí a specifických
potřeb klientů.
Každý pracovník je povinen po absolvování semináře, školení, workshopu apod. předat vedoucí
Domova pro osoby se zdravotním postižením Všebořice doklad o tomto vzdělání.
Pracovníci v přímé péči jsou povinni po absolvování semináře, školení či workshopu informovat
kolegy v domácnostech o nových poznatcích z oboru.
Přehled nabízených seminářů a kurzů na rok 2011
 Individuální plánování
 AAK
 Standardy
 Práva klientů
 Sexuality u MR
 Motivační a relaxační techniky
 Problematika agresivního klienta
 Zvládání zátěžových situací
 Sociální práce
 Jiné
Proběhlá školení pracovníků v přímé péči v DOZP Všebořice v roce 2010
 Základy aktivizačních technik- 6 zaměstnanců
 Individuální plánování Quip - 3 zaměstnanci
 Spolupráce lidí, kteří mají obtíže s porozuměním- 12 zaměstnanců
 Hodnocení míry podpory- 3 zaměstnanci
 AAK- 2 zaměstnanci
 Ochrana práv klientů- 4 zaměstnanci
 Standardy kvality soc. služeb v praxi „role klíčového pracovníka“ – 2 zaměstnanci



Praxe studentů v DOZP Všebořice

Cílem praxe je poskytnou praktikantovi možnost získání informací o obsahu poskytování služeb
lidem s mentálním postižením a o dalších specifikách této činnosti.
V roce 2011 vykonával v DOZP Všebořice praxi:
 4 studenti z UJEP – fakulta sociálně pedagogická asistence v Ústí nad Labem- výchovně
vzdělávací činnost
 3 studenti ze SOU Stará 100- pečovatelská činnost
 4 studenti z kurzu Pracovník sociální péče- přímo obslužná péče¨
 2 studenti t SPŠ Litoměřice- sociálně výchovná činnost
 1 student VOŠ Most- pedagogická činnost
 1 student UK Praha- sociálně pedagogická činnost

Statistické údaje k 31. 12. 2011

Sociální služba
kapacita

počty klientů

stupeň závislosti

věkové

typy postižení

mobilita

pokoje

právní
způsobilost

zaměstnaní
klienti/školou
povinní

domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
23

týdenní
stacionář

chráněné
bydlení

5

6

k 1. 1. 2011

23

5

5

zahájení sociální služby

2

2

8

ukončení sociální služby

6

4

0

k 31. 12. 2011

19

3

13

z toho: ženy

9

1

4

muži

5

2

9

děti

5

0

0

žadatelé

9

1

4

odmítnutí žadatelé

4

1

0

I.

1

0

8

II.

11

2

2

III.

4

1

3

IV.

3

0

0

3 - 6 let

0

0

0

7 - 12 let

3

0

0

13 - 18 let

2

0

2

19 - 26 let

4

0

4

27 - 65 let

10

3

7

mentální postižení

15

3

13

kombinované postižení

4

0

0

bez omezení pohybu

17

3

13

s částečným omezením
s úplným omezením
pohybu
jednolůžkové

2

0

0

0

0

0

9

0

9

dvoulůžkové

6

1

2

třílůžkové

0

0

0

právně způsobilí
omezená právní
způsobilost
zbaveni právní
způsobilosti
klienti do 18ti let

2

0

7

0

0

1

12

3

5

5

0

0

pracovní poměr

1

0

4

dohoda o činnosti

1

0

1

školáci

5

0

0

Úkoly z roku 2011
 rozšíření služby chráněného bydlení o další 2 – 3 místa a snížení kapacity o tyto místa ve
službě domova pro osoby se zdravotním postižením - splněno
 přechod 1 klienta ze služby chráněného bydlení do služby podpora samostatného bydlení nesplněno
 začlenění dalších 2 klientů do sociálně terapeutických dílen - splněno
 uplatnění 1 klienta na otevřeném trhu práce - splněno
 podání žádostí o navrácení způsobilosti k právním úkonům s omezením u 19 klientů nesplněno
 podání žádosti o úplné navrácení způsobilosti k právním úkonům u 2 klientů – splněno
částečně (žádáno u 1 klienta)
 zavedení telefonních linek a internetu na jednotlivé domácnosti - splněno
 na každou domácnost bude zakoupen jeden počítač - splněno
 bude zakoupena jedna multifunkční tiskárna, která bude síťově propojena s počítači na
jednotlivých domácnostech - splněno
 vybudování altánu na zahradě Domova - nesplněno
 dokončení stavby – nájezdová rampa pro vozíčkáře u vchodu na domácnosti 1 a 3 splněno
 rekonstrukce koupeny na domácnosti 1 - nesplněno
 dokončení kurzu Šance pracovat a získání 1 pracovního místa v kavárně Apollo – splněno
částečně (kurz dokončen, místo nezískáno)
 umístění 3 klientů do Praktické školy na Severní Terase - splněno

Úkoly na rok 2012
 vybudování altánu na zahradě Domova
 rekonstrukce koupelny na domácnosti 1
 uplatnění 1 klienta na otevřeném trhu práce
 podání žádostí o navrácení způsobilosti k právním úkonům s omezením u 19 klientů
 umístění 2 klientů do Praktické školy na Severní Terase
 umístění 2 klientů do SPC Teplice na pravidelnou rehabilitaci a ergoterapii

V Ústí nad Labem, dne: 17.1.2011

Vypracoval:

Mgr.

V.

Veselá,

Bc.

J.

Grösslová,

Bc.

M.

Drdová

