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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 dva typy služeb - domov pro 
osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. 

 
Služba domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytována na adresách: 

- Pod Vodojemem 312/3C, Ústí nad Labem – Všebořice 
- Na Výrovce 7, Ústí nad Labem – Klíše 

 
Kapacita služby – 25 lůžek 
 
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.  V této budově 
uživatelé žijí ve třech samostatně fungujících domácnostech. Dětská domácnost se 
nachází v pronajatém rodinném domě na Klíši – v krásné vilové čtvrti. 
 
Služba chráněného bydlení je poskytována na adresách: 

- Za Vozovnou 1, Ústí nad Labem – Bukov 
- Na Výrovce 7, Ústí nad Labem – Klíše 
- Palachova 47, Ústí nad Labem – Klíše 
- Palachova 43, ústí nad Labem – Klíše 
- Hornické domy 9, Ústí nad Labem – Všebořice 
- Vrchlického 19, Teplice 

 
Kapacita služby – 25 lůžek 
 
Uživatelé služby chráněného bydlení žijí v nájemních bytech, které jsou součástí 
běžných bytových domů v městských čtvrtích města Ústí nad Labem. Ve městě 
Teplice je služba poskytována ve dvou skupinových domácnostech v nově 
opraveném domě, který se nachází v lázeňské části města Teplice. 



 

 

 

2. Rok 2014 v jednotlivých službách 

 

  Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 

Službu DOZP se nadále snažíme zlepšovat podle požadavků a potřeb klientů. 
Pracovníci podporují klienty ve větší samostatnosti, pracovních nácvicích, přípravách 
jídel, starání se o své pokoje, věci a o vlastní osobu. Naším cílem je tímto připravit 
klienty na přechod do služby chráněného bydlení či jiného typu služeb a uplatnění se 
na volném trhu práce. 
Novinkou v roce 2014 bylo přestěhování „Dětské domácnosti“ se čtyřmi klienty 
dětského věku do pronajatého a nově zrekonstruovaného rodinného domku ve vilové 
části Klíše, kde jim je poskytována 24hodinová služba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Služba Chráněné bydlení 
 

V roce 2014 jsme se v rámci transformace pobytových sociálních služeb rozšířili o 12 
lůžek, které vznikly ve zrekonstruované vile v lázeňské čtvrti města Teplice. Do 
nového bydlení se 1. května 2014 přestěhovalo 11 klientů z Hliňan – 9 žen a 2 muži. 
Klienti zde žijí ve dvou skupinových domácnostech – v každé domácnosti žije 6 
klientů. Každý zde má svůj samostatný pokoj a společně využívají obývací pokoj 
s kuchyňským koutem. Součástí bydlení je i zahrada s terasou a také sociálně 
terapeutické dílny. V nově vzniklém bydlení jsme se zaměřili především na větší míru 
samostatnosti našich klientů. Klademe důraz na jejich seberozhodování - klienti si 
sami určují, co budou dělat ve svém volném čase, docházejí do terapeutických dílen, 
sami si perou a uklízí, sami si sestavují jídelníčky a chodí s podporou nakupovat. 
Začínají žít běžným životem…..se všemi starostmi i radostmi. 
Klienti, kteří žijí v bydlení v Ústí nad Labem, vedeme k co největší samostatnosti a co 
nejmenší závislosti na službě – ta je poskytována dle skutečných potřeb klientů. 
Devět našich klientů chodí do řádného zaměstnání. 
Z důvodu více vyhovujících prostor a také na přání klientů jsme loni přestěhovali 
CHB2 ze Severní Terasy do bytu v rodinném domku na Klíši. Klienti jsou dle svých 
slov s novým bydlením moc spokojeni. Jednou z výhod nového bydlení je i to, že 
součástí bydlení je prostorná zahrada, kterou klienti rádi využívají. 
Naší prioritou je spokojený klient - služba Chráněné bydlení tak naplňuje naší 
představu o bydlení pro naše klienty.  
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3. Sportovní a kulturní akce v roce 2014 
 
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 a na Živohošti, maškarní karneval v Tuchořicích, benefiční 
koncert “Zpíváme pro Tebe“, poznávací výlety, hipoterapie, návštěvy knihoven, kina, 
výstav, exkurzí, zoologické a botanické zahrady, muzeí, bowlingu v Chlumci. Po celý 
rok byly klientům nabízeny pravidelné volnočasové aktivity např. kroužek 
dobrovolných hasičů, veslování, tvořivé ruce, kuželky a cvičení pilates. 
Dovolenou klienti trávili tentokrát v Chřibské a v Rtišově. Někteří klienti byli se 
Slunečnicí o.s. na zahraniční dovolené v Chorvatsku. O prázdninách probíhali akce: 
turnaj v kuličkách, geocasching, koupání v Chabařovicích, poznávací výlety apod. 
 
 
 
 
  

 



 

 

 

   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., Arkádie, o. p. s. Teplice, 
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!! 
I v letošním roce jsme pokračovali ve spolupráci s mladými lidmi – Tomášem, 
Eliškou, Elis a Bárou. Ti podali navazující projekt „Vřelá srdce 2“, který byl opět 
podpořen z programu Think Big, který realizuje Nadace O2 ve spolupráci s Nadací 
rozvoje občanské společnosti. Opět jsme mohli trénovat na vánoční turnaj, navštívili 
jsme divadlo v Praze a projeli se lodí Marií po Labi. Díky projektu získali naši klienti 
další 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. 
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 čtvrtletně. 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. 
Členové řeší písemné podklady ze schránky a podněty, které přinášejí 
z diskusních kroužků.  

 
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.  

 
 

Hodnocení služby probíhá: 

o hodnocení osobních cílů klienta  

o stížnosti – klient má právo se vyjádřit k poskytování služby. Stížnosti, 
náměty a připomínky slouží jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality 
poskytovaných služeb. 

o dotazníky – Hodnocení průběhu sociální služby klientem – 1x ročně klienti 
hodnotí průběh sociální služby 

o dotazníky pro studenty a stážisty – studenti na praxi se před ukončením 
praxe vyjadřují ke způsobu a kvalitě poskytovaných služeb  

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. 2014 

Sociální služba 
domov pro osoby se 

zdravotním 
postižením 

chráněné 
bydlení 

kapacita 25 25 

počty klientů 

k 1. 1. 2014 23 13 

zahájení sociální služby 3 12 

ukončení sociální služby 1 2 

k 31. 12. 2014 25 23 

z toho: ženy 9 16 

muži 10 7 

děti 6 0 

žadatelé 10 13 

odmítnutí žadatelé 3 0 

stupeň závislosti 

I.  5 4 

II.  15 13 

III. 4 5 

IV. 1 0 

věkové 

3 - 6 let 0 0 

7 - 12 let 3 0 

13 - 18 let 3 0 

19 - 26 let 6 3 

27 - 65 let 13 19 

66 let a výš 0 1 

typy postižení 

mentální postižení 20 19 

kombinované postižení 5 4 

mobilita 

bez omezení pohybu 24 23 

s částečným omezením 1 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 0 

pokoje 

jednolůžkové 12 19 

dvoulůžkové 5 3 

3 a více lůžkové 1 0 

 
právní 

způsobilost 

právně způsobilí 4 8 

omezená právní způsobilost 15 15 

klienti do 18ti let 6 0 

zaměstnaní 
klienti/školou 

povinní 

pracovní poměr 2 8 

dohoda o činnosti 0 1 

školáci 7 0 

 



 

 

 

8. Personální zajištění 

V DOZP Všebořice pracovalo k 31. 12. 2014 celkem  44 pracovníků,  
z toho přímou péči zajišťuje celkem   35 pracovníků 
 
- vedoucí přímé péče     1 
- vedoucí Chráněného bydlení ÚL   1 
- vedoucí Chráněného bydlení TP   1 
- sociální pracovnice     1 
- všeobecná sestra     1 

 
- pedagogičtí pracovníci      2 
- pracovníci v sociálních službách – DOZP          14 
- pracovníci v soc. službách - CHB ÚL  5 
- pracovníci v soc. službách – CHB TP  9 
provozní pracovníci 
- vedoucí Domova     1 
- provozář       1 
- kuchařky       2 
- pomocná síla v kuchyni    1 
- pradlena       1 
- uklízečka - ÚL + TP     2 
- domovník, údržbář – CHB TP    1 
 

 

9. Úkoly z roku 2014 
 

 vybudování (přesun) dětské domácnosti mimo objekt DOZP 
 

- splněno; nová domácnost je již od července provozována v rodinném 
domku na Klíši v bytě 3 + 1KK; žijí zde 4 děti 

 
 převzetí budovy v Teplicích a zajištění služby chráněného bydlení pro 12 

klientů z DOZP Hliňany (transformace) 
 

- splněno; od 1. května 2014 žijí klienti z Hliňan v novém bydlení v 
Teplicích 

 
 individuální dovolená ve službě DOZP a CHB 

 
- splněno;  - 4 klienti se zúčastnili dovolené ve Francii s vedoucí DOZP a 

3 klienti se zúčastnili dovolené v Chorvatsku s neziskovou organizací 
Slunečnice o.s., 4 klienti z dětské domácnosti se zúčastnili dovolené v 
Teplicích 

         - 3 klienti se zúčastnili dovolené se svou rodinou či přáteli 
 

  rekonstrukce vnitřních dveří na domácnosti č. 2 
 

- splněno; nové dveře dodány a vyměněny za stávající 
 



 

 

 

 
 samostatná příprava večeří spojena s nákupy potravin na domácnostech 

(minimálně ve dnech od pátku do pondělí) 
 

- splněno; klienti s podporou pracovníků domácností pravidelně nakupují 
a vaří si jednoduché večeře od pátku do pondělí, tj. 4 dny v týdnu. 

 
 
 hospodaření s financemi klientů – klient hospodaří samostatně 

s podporou klíčového pracovníka 
 

- splněno; klienti se svými klíčovými pracovníky si na začátku měsíce 
vyzvednou finanční zálohu u sociální pracovnice a na konci měsíce ji 
společně vyúčtují 

 
 

 

10. Úkoly na rok 2015 
 

 uplatnění dalších 5 klientů na otevřeném trhu práce 
 
 individuální dovolená ve službě DOZP a CHB 

 
 zajištění sebevzdělávacího kurzu pro 4 klienty 

 
 rekonstrukce koupelny na domácnosti 3 

 
 oprava kotelny v budově ve Všebořicích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Ústí nad Labem, dne: 20. 2. 2015    Vypracoval: Mgr. V. Veselá, Bc. M. 
        Drdová, Ing. J. Grösslová, M. Reichel, 
        G. Zíková, DiS. 


