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1. Úvod 

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 (do 31.7.2013) 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 uživatelů Domova – bezbariérový 
přístup na terasu ze zahrady; na terase i zahradě je spousta laviček i míst pro 
individuální trávení volného času. 
Uživatelé služby domova pro osoby se zdravotním postižením žijí v Domově ve třech 
samostatně fungujících domácnostech.  
Uživatelé služby chráněného bydlení žijí v nájemních bytech, které jsou součástí 
běžných bytových domů v městských čtvrtích města Ústí nad Labem. 
 
 
 

 
 



 

 

2. Rok 2013 v jednotlivých službách 

 

  Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 

Úroveň poskytované služby DOZP se neustále zvyšuje. Je zde již 9 jednolůžkových 
pokojů a 7 pokojů s dvěma lůžky. Pobyt v DOZP se snažíme neustále zlepšovat 
podle požadavků a potřeb klientů. Na domácnosti mužů vznikla nová společenská 
místnost se stolním fotbálkem, počítačem a televizí. Zde je možné příjemné posezení 
a aktivní trávení volného času.   
Klienti se metodou nácviku a sociálního učení učí všemu, co budou ve svém dalším 
životě potřebovat (samostatnost, pracovní návyky, přípravu jídel, naučí se uklízet, 
starat se o domácnost a o vlastní osobu).  

Naší prací je podporovat klienty v těchto činnostech, pomoci jim najít práci a připravit 

je na přechod do služby chráněného bydlení či jiného typu služeb. 

 

 Služba Týdenní stacionář 
 

Služba Týdenní stacionář poskytuje stejnou péči a podporu jako služba DOZP. 
Z důvodu dlouhodobého nezájmu o tuto službu byla služba k 31.7.2013 ukončena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Služba Chráněné bydlení 
 

V roce 2013 jsme se zaměřili především na větší míru samostatnosti našich klientů. 
Akcentujeme jejich seberozhodování - klienti si sami určují, co budou dělat ve svém 
volném čase, sami si sestavují jídelníčky a chodí sami, popřípadě s podporou, 
nakupovat. Klienty, u kterých je to možné, vedeme i k finanční samostatnosti. S 
určitou mírou podpory si spravují elektronické bankovnictví, sami operují s platebními 
kartami a hospodaří s financemi. Šest našich klientů chodí do řádného zaměstnání. 
Z důvodu více vyhovujících prostor jsme loni přestěhovali CHB5 ze Severní Terasy 
do Všebořic. Klienti jsou dle svých slov s novým bytem spokojeni, jednou z výhod 
nového bytu je i to, že partneři mohou sdílet společnou ložnici. 
Naší prioritou je samostatný, spokojený klient - služba Chráněné bydlení tak naplňuje 
naší představu o bydlení pro naše klienty. Na klientech vidíme, jak jim služba „sedí“ a 
jak jsou v ní spokojení. 
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3. Sportovní a kulturní akce v roce 2013 
 
Pravidelně každý rok pořádá DOZP Všebořice Speciální hasičskou olympiádu a 
Pohár ředitele DOZP ÚL v hasičské zdatnosti. V průběhu roku se klienti účastní 
kulturních a sportovních akcí dle osobních přání či samotných aktivit pracovníků v 
přímé péči a to ve všech službách poskytovaných DOZP Všebořice např.: sportovní 
hry v Poslově Mlýně, poznávací výlety, hypoterapie, návštěvy knihoven, kina, výstav, 
exkurzí, zoologické a botanické zahrady, muzeí, bowlingu v Chlumci, cvičení 
s Míšou, návštěvy psích kamarádů. Pravidelně probíhala soutěž Bingo, kterou si 
klienti velice oblíbili, opět se hrálo o atraktivní ceny. Po celý rok byly klientům 
nabízeny pravidelné volnočasové aktivity např. kroužek dobrovolných hasičů, 
veslování, tvořivé ruce, kuželky, pilates a břišní tance. 
Dovolenou klienti trávili tentokrát ve Starých Splavech a v Rtišově. Někteří klienti byli 
se Slunečnicí o.s. na zahraniční dovolené v Chorvatsku, někteří na individuální 
dovolené v Bulharsku a čtyři klientky využily nabídky lázeňského pobytu v Jánských 
lázních společně s klienty z Arkádie. O prázdninách probíhali akce Indiánské léto, 
geokasching, víkend na biofarmě ve Slavošově, návštěva Zooparku v Chomutově. 
 
 

 
 
  

 

4. Spolupráce s dalšími organizacemi 
 
DOZP Všebořice při poskytování svých služeb spolupracuje i s jinými poskytovateli a   
organizacemi, které nabízejí našim klientům služby v oblastech vzdělávání, 
pracovního uplatnění, trávení volného času - např. Dobrovolnické centrum, o.s., 
Občanské sdružení Jurta, Agentura Osmý den, o. s., Společnost pro podporu lidí s 
mentálním postižením v České republice o.s., Základní škola speciální a MŠ, 
Sociální agentura, o.s., 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., Cesta do světa – Slunečnice, o.s., 
Speciálně pedagogické centrum v Teplicích aj. 
 

 



 

 

5. Dobrovolnictví  
 

Již několik let jsou nedílnou součástí Domova naši „dobrovolníci – kuželkáři“ – Míra 
Wedlich, Míra Bednář, Marcela Bořutová a Jolana Dvořáková. Od roku 2009 každé 
pondělí provází naše klienty při tréninku v kuželně TJ Lokomotiva Ústí nad Labem. 
Oni tréninky nejen vedou, ale také na provoz kuželny každoročně seženou finance – 
a ne malé!! Za svou nezištnou dobrovolnickou činnost byli v letošním roce oceněni 
prestižní cenou Křesadlo, které každoročně uděluje dobrovolnické centrum. Z ceny 
jsme měli všichni obrovskou radost, ale naši kuželkáři mají prý největší radost 
z našich klientů – není prý nic hezčího, než jejich těšení se na hru a každotýdenní 
vítání. 

Svým nadšením nakazili i partu mladých lidí – Honzu, Elišku a Tomáše. Ti podali 
projekt „Vřelá srdce nejen o vánocích“, který byl podpořen z programu Think Big, 
který realizuje Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. 
Cílem tohoto projektu bylo zapojení našich klientů do majoritní společnosti. Hlavními 
„milníky – aktivitami“ projektu byl vánoční turnaj, návštěva kina, návštěva divadla a 
celodenní výlet. Díky projektu získali naši klienti nové boty do kuželny, koule…ale 
hlavně další kamarády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. 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 jednou měsíčně. 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. V roce 2013 se Etická komise 
scházela nepravidelně po předchozí domluvě mezi členy. Klienti si vše řešili 
na Diskusním kroužku a neměli potřebu se měsíčně scházet na Etické komisi. 

 
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 šest měsíců, 
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: 3 
počet vyřešených stížností ke spokojenosti klienta: 3 



 

 

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 
2014 se budeme nadále zaměřovat 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Statistické údaje k 31. 12. 2013  

Sociální služba 

domov pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

týdenní 
stacionář 

chráněné 
bydlení 

kapacita 23 0 13 

počty klientů 

k 1. 1. 2013 20 3 13 

zahájení sociální služby 7 0 1 

ukončení sociální služby 4 3 1 

k 31. 12. 2013 23 0 13 

z toho: ženy 7 0 7 

muži 9 0 6 

děti 7 0 0 

žadatelé 9 0 9 

odmítnutí žadatelé 1 0 0 

stupeň závislosti 

I.  4 0 4 

II.  12 0 5 

III. 3 0 3 

IV. 1 0 0 

věkové 

3 - 6 let 0 0 0 

7 - 12 let 3 0 0 

13 - 18 let 4 0 0 

19 - 26 let 5 0 4 

27 - 65 let 11 0 9 

typy postižení 

mentální postižení 18 0 13 

kombinované postižení 5 0 0 

mobilita 

bez omezení pohybu 22 0 13 

s částečným omezením 1 0 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 0 0 

pokoje 

jednolůžkové 9 0 9 

dvoulůžkové 7 0 2 

    

 
právní 

způsobilost 

právně způsobilí 3 0 5 

omezená právní způsobilost 0 0 1 

zbaveni právní způsobilosti 14 0 7 

klienti do 18ti let 6 0 0 

zaměstnaní 
klienti/školou 

povinní 

pracovní poměr 0 0 5 

dohoda o činnosti 0 0 1 

školáci 8 0 0 



 

 

8. Personální zajištění 
V DOZP Všebořice pracovalo k 31. 12. 2013 celkem  27 pracovníků,  
z toho přímou péči zajišťuje celkem   18 pracovníků 
 
- vedoucí přímé péče     1 
- vedoucí Chráněného bydlení    1 
- sociální pracovnice     1 
- všeobecná sestra     1 

 
- pedagogičtí pracovníci      2 
- pracovníci v sociálních službách – DOZP         10 
- pracovníci v soc. službách - CHB    4 
provozní pracovníci 
- vedoucí Domova     1 
- provozář       1 
- kuchařky       2 
- pomocná síla v kuchyni    1 
- pradlena       1 
- uklízečka       1 
 

9. Úkoly z roku 2013 

 

 přechod 1 klienta ze služby DOZP do služby podpora samostatného 
bydlení – do 12/2013 
 
 nesplněno; klient prošel tréninkem v podporovaném bydlení ve 

spolupracující organizaci, ale nakonec se rozhodl vrátit domů k rodině 
 

 uplatnění 1- 2  klientů na otevřeném trhu práce 
 
 splněno; dvě klientky ze služby chráněné bydlení o práci na volném trhu 

přišly, ale jedné z nich se nám během jednoho měsíce práci podařilo 
sehnat a jeden klient nastoupil do nového zaměstnání 

 ve službě DOZP se nám podařilo ve spolupráci se Slunečnicí, o. s. 
v rámci projektu „Mít práci…“ zajistit zaměstnání na volném trhu práce 
jedné klientce 

  
 podání žádostí o navrácení způsobilosti k právním úkonům s omezením 

u 10 klientů 
 
 splněno; žádosti podány u všech klientů, kteří byli zbaveni způsobilosti 

k právním úkonům  
 

 další vzdělávání pracovníků přímé péče přizpůsobené specifickým 
potřebám jednotlivých klientů – po celý rok 
 
 splněno 

 



 

 

 větší zapojení rodin do spolupráce s DOZP Všebořice – během celého 
roku 
 
 splněno, rodinní příslušníci a opatrovníci byli během roku zvaní na akce 

pořádané domovem. 
 
 realizace „Socializačního programu“ do praxe a vyhodnocení výsledků 

v jednotlivých oblastech socializačního programu 
 
 splněno částečně - vaření a pečení na domácnostech probíhalo 

pravidelně 2x týdně, ale nedošlo k tomu, aby si klienti sami nakoupili 
potraviny a z těch po té vařili - toto se stane úkolem příštího roku; 

 začleňování klientů mezi majoritní společnost splněno zcela, klienti 
většinu aktivit vykonávají mimo domov, na aktivity dojíždějí MHD 
samostatně nebo s doprovodem kamaráda nebo pracovníka; 

 získání zaměstnání naplňováno průběžně formou nácviku pracovních 
dovedností a pracovních návyků;  

 starost o vlastní osobu probíhá formou každodenních nácviků 
základních hygienických návyků; 

 zvyšování finanční gramotnosti probíhá formou každodenních nácviků, 
klienti hospodaří s vlastními financemi sami nebo s podporou 
pracovníka. 

 
 přesun klientů z CHB 5 do nového bytu 

 
 splněno, klienti se přestěhovali do nového bytu, který více vyhovuje 

jejich potřebám 
 
 individuální dovolená ve službě CHB  

 
 splněno; klienti ze služby chráněného bydlení byli na zahraniční 

dovolené u moře (Bulharsko – 4 klienti) a také v lázních (Jánské lázně 
– 2 klientky) 

 dovolené v lázních se zúčastnily také 2 klientky ze služby DOZP 
 

 používání kódů při vyúčtování příspěvku na péči ve službě CHB + 
měsíční vyúčtování prováděno do tabulek klíčovými pracovníky 
 

 splněno; vytvořen program a v tomto programu se i účtuje 
 

 vybudování venkovního stolu na stolní tenis 
 
 nesplněno 

 
 rekonstrukce vnitřních dveří na domácnosti č. 2 

 
 nesplněno; dveře byly zaměřeny a objednány a těsně před jejich dodáním 

firma oznámila, že je v platební neschopnosti a vyhlásila na sebe konkurz 
– stále jednáme přímo s dodavatelem 

 
 



 

 

10. Úkoly na rok 2014 

 

 vybudování (přesun) dětské domácnosti mimo objekt DOZP 
 

 převzetí budovy v Teplicích a zajištění služby chráněného bydlení pro 12 
klientů z DOZP Hliňany (transformace) 
 

 individuální dovolená ve službě DOZP a CHB 
 

  rekonstrukce vnitřních dveří na domácnosti č. 2 
 
 samostatná příprava večeří spojena s nákupy potravin na domácnostech 

(minimálně ve dnech od pátku do pondělí) 
 
 hospodaření s financemi klientů – klient hospodaří samostatně 

s podporou klíčového pracovníka 
 
 
 
 

 
V Ústí nad Labem, dne: 25. 1. 2014    Vypracoval: Mgr. V. Veselá, Bc. M. 
        Drdová, Ing. J. Grösslová, M. Reichel 


