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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. 
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2. Rok 2015 v jednotlivých službách 

 

  Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 

 

Službu DOZP i nadále zlepšujeme podle požadavků a potřeb klientů. Snažíme se 

snižovat rozdíly mezi službou DOZP a službou Chráněného bydlení. Naším cílem je 

život klientů co nejvíc přiblížit ke službě CHB tak, aby se i klienti, kteří zatím nemají 

potřebné dovednosti pro vedení více samostatného života, mohli s naší podporou na 

přechod do CHB připravovat. Snažíme se získat pro naše klienty pracovní uplatnění 

na volném trhu práce. V tomto roce přešli 2 klienti ze služby DOZP do služby CHB a 

2 mladé klienty jsme do služby přijali. Dalším chvályhodným výsledkem je, že 4 naši 

klienti získali zaměstnání na volném trhu práce. 

V roce 2014 se čtyři klienti dětského věku přestěhovali na vilu „Na Výrovku“ a 

s odstupem času můžeme říct, že naše rozhodnutí se vyplatilo. Děti žijí běžným 

plnohodnotným životem, hodně podobným životu v rodině a připravují se tak na 

samostatné vykročení do běžného života. 
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 Služba Chráněné bydlení v Ústí nad Labem 

 
V roce 2015 ve službě chráněného bydlení ÚL proběhlo několik změn. Počínaje 

změnou vedoucího služby a s tím spojené přijmutí nové pracovnice. Proběhlo 

přestěhování několika klientů k jejich spokojenosti. A navíc, jedna klienta z DOZP, 

přešla do služby chráněného bydlení. Dle jejích slov je spokojená, má více volnosti a 

musela na sebe převzít více zodpovědnosti. Nejen ona ale i ostatní klienti, kteří mají 

bankovní účty, jsou vedeni k finanční samostatnosti, s určitou mírou podpory si 

spravují elektronické bankovnictví, sami operují s platebními kartami a hospodaří s 

financemi. Sedm klientů CHB ÚL dochází do zaměstnání, a další navštěvují sociálně 

terapeutické dílny.  

V letošním roce byli klienti na individuální dovolené v zahraničí dokonce dvakrát. 

Někteří navštívili Turecko a jiní Itálii. S dovolenou byli velice spokojeni a nejraději by 

jezdili častěji.  

Klienti, kteří chtěli, byli na Sportovních hrách v Nové Živohošti, odkud si přivezli 

mnoho medailí a zážitků. A náš tým v Bocca se podíval i do Olomouce. 

Naší prioritou je samostatný, spokojený klient - služba chráněné bydlení naplňuje 

představu o bydlení pro naše klienty. Na klientech vidíme, jak jim služba „svědčí“ a 

jak jsou v ní spokojení. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 www.domovvseborice.cz 

 Služba Chráněné bydlení v Teplicích 
 

Chráněné bydlení Teplice mělo v roce 2015 již plnou obsazenost. Podařilo se nám 

dovybavit pokoje klientů, společných prostor a úpravou prošla také venkovní část – 

zahrada (vybudování ohniště, zabudování bazénu a zasazení stromu). 

Klienti si nové bydlení moc pochvalují, i když změna to pro některé byla veliká. Dříve 

nebyli na takový způsob života zvyklí – dnes už je pro všechny klienty běžné, že si 

sami nakupují, vaří, starají se o svou domácnost, chodí do terapeutických dílen nebo 

do zaměstnání….a také už moc dobře umí trávit svůj volný čas tak, jak oni sami 

chtějí. 

Jeden klient absolvoval přípravu do zaměstnání, splnil také povinnou praxi a 

v současné době je již plně zaměstnán a zažívá dobrý pocit z pravidelného 

měsíčního příjmu.  

Klienti vyrazili na dovolenou v kraji Českosaského Švýcarska, kde trávili společné 

chvíle procházkami, grilováním a odpočinkem.  

Velkou oblibou se také těší jednodenní výlety v rámci poznávání okolí bydlení a 

pamětihodností.  

Služba chráněného bydlení umožňuje klientům s co nejmenší mírou podpory zvládat 

a poznávat radosti i starosti běžného života.  
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3. Sportovní a kulturní akce v roce 2015 
 

DOZP Všebořice každoročně pořádá ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, 

Moravy a Slezka Ústeckého kraje soutěž Speciální hasičská olympiáda.  Dále Pohár 

ředitele DOZP a další akce Dobrovolného hasičského sboru DOZP Všebořice. 

K stále pravidelným sportovním aktivitám patří kuželky a turnaj v kuželkách a také 

účast na sportovních hrách (Teplice, Nová Živohošť, Olomouc). Kulturní a 

společenské akce zahajuje karneval v Tuchořicích, následují Velikonoční trhy, kde 

vystavujeme a prodáváme vlastní výrobky, Pálení čarodějnic, Dětský den, návštěvy 

muzeí, kina a divadel. Pravidelně klienti jezdí na letní tuzemskou i zahraniční 

dovolenou. 

 

                                                                   
                
                                      

    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. 
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5. Oslava 20. výročí DOZP Všebořice  
 

Oslava 20. výročí probíhala ve velkém stylu. Pronajali jsme si sál u Kastnerů v 
Trmicích a slavnostně ho vyzdobili do barvy bílé a lila.  Byli pozvaní i všichni bývalí 
pracovníci, klienti a další významní hosté. Všechny upřímně uvítala vedoucí DOZP a 
zakladatelka našeho Domova Vendula Veselá a slovem provázela spuštěnou 
prezentaci fotografií „Jak šel čas aneb před dvaceti lety (nebo před dvaceti kily)“. 
Naše kuchařky totiž náramně dobře vaří. To ohodnotili hlavně hosté, protože na 
všechny čekalo bohaté občerstvení. Celým večerem nás provázela živá hudba, která 
hrála k poslechu, ale hlavně k tanci, do kterého nikoho z nás nemusel nikdo pobízet. 
Nechyběla ani tombola se skvělými cenami. Klienti Chráněného bydlení s pomocí 
pana Honzy Krupky si připravili divadelní vystoupení o panu Bušku z Velhartic. 
Večerem vládla dobrá a přátelská nálada. Byla to hlavně příležitost setkat se s 
bývalými zaměstnanci a kamarády, s klienty, kteří už nevyužívají naší službu, a kteří 
díky naší pomoci již bydlí a hospodaří sami. A tady je potom vidět kus naší práce, 
který nám v běžném životě uniká, protože to bereme za úplnou samozřejmost. Tak 
zase brzy všichni AHOJ . 
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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 
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7. Statistické údaje k 31. 12. 2015 

Sociální služba 
domov pro osoby se 

zdravotním 
postižením 

chráněné 
bydlení 

kapacita 25 25 

počty klientů 

k 1. 1. 2015 25 23 

zahájení sociální služby 3 4 

ukončení sociální služby 3 2 

k 31. 12. 2015 25 25 

z toho: ženy 9 15 

muži 9 10 

děti 7 0 

žadatelé 13 14 

odmítnutí žadatelé 4 0 

stupeň závislosti 

I.  2 7 

II.  16 11 

III. 4 5 

IV. 1 1 

věkové 

3 - 6 let 0 0 

7 - 12 let 3 0 

13 - 18 let 4 0 

19 - 26 let 3 5 

27 - 65 let 15 19 

66 let a výš 0 1 

typy postižení 

mentální postižení 20 19 

kombinované postižení 5 5 

mobilita 

bez omezení pohybu 24 25 

s částečným omezením 1 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 0 

pokoje 

jednolůžkové 12 17 

dvoulůžkové 5 4 

3 a více lůžkové 1 0 

 
právní 

způsobilost 

právně způsobilí 4 10 

omezená právní způsobilost 15 15 

klienti do 18ti let 6 0 

zaměstnaní 
klienti/školou 

povinní 

pracovní poměr 3 9 

dohoda o činnosti 0 0 

školáci 7 0 
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8. Personální zajištění 

V DOZP Všebořice pracovalo k 31. 12. 2015 celkem  42 pracovníků,  
z toho přímou péči zajišťuje celkem   34 pracovníků 
 
- vedoucí přímé péče     1 
- vedoucí Chráněného bydlení ÚL   1 
- vedoucí Chráněného bydlení TP   1 
- sociální pracovnice     1 
- všeobecná sestra     1 

 
- pedagogičtí pracovníci      1 
- pracovníci v sociálních službách – DOZP          15 
- pracovníci v soc. službách - CHB ÚL  5 
- pracovníci v soc. službách – CHB TP  8 
provozní pracovníci 
- vedoucí Domova     1 
- provozářka      1 
- kuchařky       2 
- pomocná síla v kuchyni    1 
- pradlena       1 
- uklízečka - ÚL + TP     1 
- domovník, údržbář – CHB TP    1 
 

 

9. Úkoly z roku 2015 

 
 uplatnění dalších 5 klientů na otevřeném trhu práce 

- splněno; tři klienti ze služby DOZP získali pracovní smlouvu na otevřeném 
trhu práce. Jedna klientka pracuje jako pomocná síla ve firmě Jiří Hahn, 1 
klient v CF sociální firma, s.r.o. pracuje na pozici pracovníka udržující zeleň 
a prostranství a 1 klientka získala pracovní místo v A8D Ústí nad Labem, 
kde vykonává uklízecí práce. Tři klienti ze služby CHB ÚL si také našli 
v letošním roce nové zaměstnání - jedna klientka ze služby CHB ÚL 
pracuje jako pomocná síla ve firmě Jiří Hahn, další klient pracuje jako 
uklízeč ve firmě JUDr. Miloše Cvrčka a jeden klient pracoval do konce roku 
jako pomocný dělník ve firmě Chabařovické strojírny, s. r. o. A i ve službě 
 CHB TP máme jednoho klienta, který si v tomto roce našel novou práci – 
pracuje jako dělník v bramborárně Zykmund v Teplicích. 

 
 individuální dovolená ve službě DOZP a CHB 

- splněno; 4 klienti dětského věku se zúčastnili rekreačního pobytu ve 
Starých Splavech v rekreačním středisku Elite a další část svých prázdnin 
strávili na dovolené v Teplicích a 19 klientů ze služby DOZP se zúčastnilo 
rekreačního pobytu v Rybništi v penzionu Braun. Zahraniční dovolené 
v Chorvatsku, které bylo pořádané občanským sdružením Slunečnice, se 
zúčastnili 4 klienti. Klienti CHB ÚL byli na zahraniční dovolené v Turecku a 
v Itálii a v létě na dovolené v Poslově mlýně. Klienti ze služby CHB TB byli 
na dvou dovolených v Českosaském Švýcarsku a jeden klient si užíval 
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dovolenou u moře v Turecku. 
 

 zajištění sebevzdělávacího kurzu pro 4 klienty 
- splněno; pět klientů (ze služby CHB TP a ze služby DOZP) se zúčastnilo a 

úspěšně absolvovalo projekt „Forte“, kde se vzdělávali v programech 
finanční gramotnost, sebeprezentace a chci najít práci. Toto vzdělávání 
zajišťovala Sociální agentura, o. p. s, Ústí nad Labem. 

 
 rekonstrukce koupelny na domácnosti 3 

- splněno; koupelna byla dokončena v prosinci a povedla se také navíc 
rekonstrukce koupelny pro zaměstnance na DOM1 a rekonstrukce WC a 
sprchového koutu pro zaměstnance kuchyně. 

 
 

 oprava kotelny v budově ve Všebořicích 
- splněno; rekonstrukce kotelny byla ukončena v červenci. 
 

 
 

10. Úkoly na rok 2016 
  

 oprava fasády na budově DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, ÚL 
 
 oprava terasy v areálu CHB TP, Vrchlického 19, TP 

 
 individuální dovolená ve službě DOZP a CHB 

 
 uplatnění dalších 2 klientů na otevřeném trhu práce 

 
 používání kódů při vyúčtování příspěvku na péči ve službě DOZP + 

měsíční vyúčtování prováděno do tabulek klíčovými pracovníky 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Ústí nad Labem, dne: 20. 2. 2016    Vypracoval: Mgr. V. Veselá, Bc. M. 
        Scholzeová, Ing. J. Grösslová, Bc. A.                                                                         
                                                                                                      Růžičková, G. Zíková, DiS. 


