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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 jeho přímé blízkosti.  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 
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Teplice je služba poskytována ve dvou skupinových domácnostech v nově 
opraveném domě, který se nachází v lázeňské části města Teplice. 

2. Rok 2016 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 chráněného bydlení tak, aby se i klienti, kteří 

zatím nemají potřebné dovednosti pro vedení více samostatného života, mohli s naší 

podporou na přechod do této služby připravovat. Všichni klienti si na život 

v samostatných domácnostech velmi rychle zvykli, do chodu své domácnosti se 

aktivně zapojují – podílejí se na přípravě stravy, nákupech, úklidu i na plánování 

celého dne, tzn. na plánování práce i volného času. Klienti pravidelně navštěvují 

terapeutické dílny ve Všebořicích, Trmicích, Ústí nad Labem nebo v Nebočadech. 

Snažíme se získat pro naše klienty pracovní uplatnění na volném trhu práce. Ve 

službě DOZP pracují  na volném trhu práce tři klienti. Jeden klient ukončil ze 

zdravotních důvodů službu v DOZP. Na odloučeném pracovišti, v pronajaté vile, žijí 4 

klienti dětského věku. Žijí běžným plnohodnotným životem, hodně podobným životu 

v rodině a připravují se tak na samostatné vykročení do běžného života. Klienti ve 

svém volném čase mohou chodit na kuželky, do kina, do knihovny, mohou si jít 

zaplavat. V tomto roce začali navštěvovat každou středu keramickou dílnu. 
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 Služba Chráněné bydlení v Ústí nad Labem 

 
Rok 2016 proběhl ve službě chráněného bydlení Ústí nad Labem bez větších změn. 

Personální zajištění i „sestava“ klientů zůstává stejná. Dva z našich klientů se 

začali více zajímat o podporované bydlení. Sami si zjišťují informace - co je potřeba k 

samostatnému bydlení, šetří si peníze… a jedna z klientek si službu podporovaného 

bydlení sama vyhledala a začala se službou intenzivně spolupracovat (počítá 

finance, hledá si své bydlení…). Má hooodně dobře nakročeno…a v nejbližší době 

naší službu opustí a přejde do služby navazující…máme z toho velikou radost (vždyť 

je to nejlepší ocenění naší práce) a budeme jí držet palce i pěsti.  

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. Šest klientů dochází do zaměstnání, a další navštěvují 

sociálně terapeutické dílny.  

 

            

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

jsou v ní spokojení. 
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 Služba Chráněné bydlení v Teplicích 
 

Chráněné bydlení v Teplicích mělo i v roce 2016 plnou obsazenost. Došlo k úplné 
adaptaci klientů, kteří se v roce 2014 v rámci transformace přestěhovali do služby 
chráněného bydlení.  
Jeden klient je na velmi dobré cestě k samostatnému bydlení. Velmi intenzivně se na 
samostatné bydlení připravuje – trénuje potřebné dovednosti a navázal spolupráci se 
službou podporovaného bydlení Arkádie Teplice. Ve svém zaměstnání je již více než 
rok a je tedy finančně schopný dokázat platit pravidelné nájemné za byt. I tady máme 
z jeho brzkého odchodu do samostatného bydlení velikou radost…jak on sám říká 
„dokázal jsem to“!! 
U všech klientů se probudila „touha po poznání“. V uplynulém roce se uskutečnilo 
několik poznávacích výletů, např. návštěva muzea v Ústí nad Labem, muzea 
v Chebu s retro tématikou, výlet do Mělníka s prohlídkou soutoku řeky Labe 
s Vltavou. Někteří také navštívili Zahradu Čech v Litoměřicích, kde načerpali inspiraci 
k úpravě venkovního posezení chráněného bydlení. Krásný výlet byl i na liberecký 
Ještěd.  
Návštěvy ZOO jsou u klientů také ve velké oblibě, např. ZOO Ústí nad Labem, 
Liberec, Plzeň…cestování všechny moc baví. 
Letní sportovní aktivity se již také staly pravidelnou součástí chodu služby. Zúčastnili 
jsme se Speciální hasičské olympiády, turnaje ve hře bocca, turnaje v kuželkách či 
sportovních her na teplické Panoramě. Hipoterapie nebo návštěva stájí s koňmi se 
také setkává s velkým nadšením klientů.  
Klienti pravidelně navštěvují sociálně terapeutické dílny – zde pilují dovednosti v 
domácích pracích (vaření, pečení, žehlení) a i nadále pokračuje zdokonalování 
dovedností s počítači…práce na interaktivní tabuli v učebně sociálně terapeutických 
dílen.  
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3. Sportovní a kulturní akce v roce 2016 
 

DOZP Všebořice každoročně pořádá ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, 

Moravy a Slezska Ústeckého kraje soutěž Speciální hasičská olympiáda.  Dále pohár 

Ředitele DOZP a další akce Dobrovolného hasičského sboru DOZP Všebořice. 

K pravidelným sportovním aktivitám patří veslování, kuželky a Turnaj v kuželkách 

společně s Arkádií Teplice, soutěž v První pomoci, hipoterapie ve Starých Křečanech. 

Kulturní a společenské akce zahajuje karneval v Tuchořicích, následuje Pálení 

čarodějnic, Dětský den, návštěvy muzeí, kin a divadel…v letošním roce nás navštívil i 

Ben Cristovao. Klienti jezdí na výlety a pravidelně na letní tuzemskou i zahraniční 

dovolenou. 

Klienti z obou služeb se zúčastňují mnoha akcí, které jsou pořádány veřejně ve 

městě, sami si tyto akce vyhledávají. Ti, kteří nepotřebují doprovod od pracovníků, 

chodí na akce sami, pak se dělí o své zážitky s ostatními a vyprávějí, co zažili.  

Každou neděli se klienti scházejí a pilují divadelní představení v našem divadelním 

spolku „Jednou nohou venku“, pod vedením Jana Krupky – kolegy ze služby 

chráněné bydlení v Ústí nad Labem. 

Velmi povedené byly letos tematické akce „Velikonoční tvoření“ a „Vánoční večírek“ 
(oboje pro všechny klienty z Teplic i z ÚL připravili zaměstnanci z CHB TP) spojené 
s tvorbou dekoračních předmětů a diskotékou. Tyto akce se u klientů staly velmi 
oblíbenými a doufáme, že se nám podaří zavést novou tradici.  
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 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, Arkádie, o. p. s. Teplice, Společnost 
pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o. s., Základní škola 
speciální a MŠ, Sociální agentura, 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. Zlatý záchranářský kříž  
 

Dne 7. dubna 2016 v 14.00 hodin jsme byli pozváni na slavnostní audienci k panu 
prezidentovi spojenou s předáním ocenění vítězům 17. ročníku projektu Zlatý 
záchranářský kříž, která se uskutečnila v reprezentačních prostorách Kanceláře 
prezidenta republiky na Pražském hradě. A co tomu předcházelo? Před 18 lety Pavel 
Soukup založil Sbor dobrovolných hasičů při DOZP Všebořice a Severní Terasa a 
v roce 1999 se uskutečnila nultá Speciální hasičská olympiáda, která se pak stala 
pravidelnou sportovní aktivitou pořádanou naším domovem ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Ústí nad Labem. Klienti zde soutěží v různých disciplínách- 
poznávání topografických značek, vázání uzlů, v kuželkách, ve znalosti základních 
hasičských prostředků, v poskytnutí první pomoci. K nejzajímavějším patří požární 
útok a štafeta družstev. Na tuto olympiádu jsou zváni klienti z různých domovů 
z celého kraje, ale soutěží i handicapované děti ze základních speciálních škol. Za 
rozvoj požární ochrany a Speciální hasičskou olympiádu pro osoby 
s mentálním postižením jsme byli nominováni a získali cenu časopisu Rescue 
report Zlatý záchranářský kříž…uspěli jsme. Dne 7. dubna odjíždělo z Domova 
služební auto s 5 klienty oblečenými do slavnostních uniforem - družstvo si hrdě vedl 
starosta SDH Všebořice Pavel Soukup, který i Zlatý záchranářský kříž z rukou pana 
prezidenta přebíral. Mezi pozvanými byla i vedoucí DOZP Vendula Veselá a vedoucí 
přímé péče Jarka Grösslová a Martina Klimtová. Po slavnostním předání následovalo 
pozvání na koncert Hradní stráže a následně pozvání na raut. Měli jsme to štěstí, že 
jsme mohli prohodit i pár slov s panem prezidentem. Naše práce, zvyšování 
požárnické zdatnosti u handicapovaných osob, vzbudila mezi všemi přítomnými velký 
zájem a obdiv, bylo to pro ně zcela nové poznání o rozsahu práce s osobami se 
zdravotním postižením. 
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6. 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 (i 
když díky pracovnímu vytížení teď jezdí méně a jejich trenérskou roli se ctí převzali 
pracovníci Domova…moc děkujeme, kolegové). Oni tréninky nejen vedou, ale také 
na provoz kuželny každoročně seženou finance – a ne malé!! 
I v letošním roce jsme pokračovali ve spolupráci s dobrovolníky – tentokrát s 
dobrovolníky z KFC Ústí nad Labem – Jakubem, Monikou a Sandrou. Ti podali 
navazující projekt na projekt „Vřelá srdce 2“, který byl podpořen z grantové soutěže 
pro zaměstnance AmRest  „DOBROVOLNÍCI AMREST”. Opět se naši klienti mohli 
připravovat na Vánoční turnaj a opět mohli všem účastníkům turnaje ukázat, jak jsou 
v kuželkách (a nejen v kuželkách) dobří!! Turnaje se zúčastnili klienti, zaměstnanci 
Domova a zaměstnanci z KFC Ústí nad Labem…všichni si zazávodili a hlavně se 
skvěle pobavili…všichni v krásných tričkách…všichni společně…všichni 
vyhráli…přátelství a krásnou předvánoční pohodu.  
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7. 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 a bytech 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 1 x za tři měsíce. Členy etické komise jsou 

zástupci jednotlivých domácností a bytů, vedoucí služeb a sociální pracovnice. 
Na těchto setkáních je vybírána schránka na připomínky, podněty a stížnosti. 
Členové řeší písemné podklady ze schránky a řeší i 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 
provozářka. 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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8. Statistické údaje k 31. 12. 2016 

Sociální služba 
domov pro osoby se 

zdravotním 
postižením 

chráněné 
bydlení 

kapacita 25 25 

počty klientů 

k 1. 1. 2016 25 25 

zahájení sociální služby 0 0 

ukončení sociální služby 1 0 

k 31. 12. 2016 24 25 

z toho: ženy 9 15 

muži 9 10 

děti 6 0 

žadatelé 14 12 

odmítnutí žadatelé 8 3 

stupeň závislosti 

I.  3 5 

II.  16 12 

III. 3 6 

IV. 1 1 

věkové 

3 - 6 let 0 0 

7 - 12 let 3 0 

13 - 18 let 3 0 

19 - 26 let 4 5 

27 - 65 let 14 19 

66 let a výš 0 1 

typy postižení 

mentální postižení 19 20 

kombinované postižení 5 5 

mobilita 

bez omezení pohybu 23 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 14 15 

klienti do 18ti let 6 0 

zaměstnaní 
klienti/školou 

povinní 

pracovní poměr 2 8 

dohoda o činnosti 1 0 

školáci 7 0 
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9. Personální zajištění 

V DOZP Všebořice pracovalo k 31. 12. 2016 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      1 
- pracovníci v sociálních službách – DOZP          15 
- 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 
 

 

10. Úkoly z roku 2016 

 
 oprava fasády na budově DOZP Všebořice, Pod Vodojemem 312/3C, ÚL 

- splněno; oprava fasády byla dokončena v měsíci června 
 
 oprava terasy v areálu CHB TP, Vrchlického 19, TP 

- splněno, první etapa opravy terasy byla dokončena v měsíci prosinci 
 
 individuální dovolená ve službě DOZP a CHB 

splněno; V letošním roce byli klienti na individuální dovolené v zahraničí, dokonce 
dvakrát. Někteří navštívili Turecko a jiní Chorvatsko. S dovolenou byli velice 
spokojeni a nejraději by jezdili častěji. A po několika letech byli úplně všichni klienti 
CHB ÚL na společné dovolené v Poslově mlýně, kde jim přálo počasí a tak každý 
den mohli podnikat něco jiného. Probíhali různé turnaje, celodenní výlety, navštívili 
místní ZOO a kino. Individuální dovolené ve službě CHB TP byly v roce 2016 velmi 
úspěšné. První dovolená, prodloužený víkend, se uskutečnila v překrásném kraji 
Českého Švýcarska v obci Jánská. Klienti zde užívali klidu, přírody, výletů a hlavně 
večerního grilování pod širým nebem. Další dovolená proběhla v Krásné Lípě, 
právě v houbařské sezóně, klienti tedy měli možnost připravit si pochutiny 
z vlastnoručně nasbíraných „darů lesa“. 

I klienti ze služby DOZP byli na letní dovolené – každá domácnost si svou dovolenou 

organizovala sama – dvě domácnosti byli ve Starých Splavech a dvě v Poslově 

mlýně (v jiný termín než klienti ze služby CHB ÚL)…i oni si zde užili spoustu 

zábavy, výletů, soutěží…večeří v trávě apod. 



 

 

 

www.domovvseborice.cz 

 
 uplatnění dalších 2 klientů na otevřeném trhu práce 

- splněno; jedna klientka získala na dobu určitou pracovní místo jako pomocný 
nekvalifikovaný pracovník ve firmě Jurtissimo – Nebočady a jedna klientka ze 
služby CHB ÚL našla nové zaměstnání v obecně prospěšné společnosti 
TyfloCentrum Ústí nad Labem 

 
 používání kódů při vyúčtování příspěvku na péči ve službě DOZP + 

měsíční vyúčtování prováděno do tabulek klíčovými pracovníky 
- splněno částečně; jedna domácnost začala vyúčtovávat příspěvek na péči tímto 

způsobem od listopadu 2016 a pro další domácnosti je to úkol na další rok 
(koncem roku zakoupeny nové počítače s programy, které toto vykazování 
umožní) 

 
 
 

 

11. Úkoly na rok 2017  

 
 přechod 2 klientů ze služby CHB do služby podpora samostatného 

bydlení a 2 klientů ze služby DOZP do služby CHB 
 

 individuální dovolená ve službě DOZP a CHB 
 
 používání kódů při vyúčtování příspěvku na péči ve službě DOZP + 

měsíční vyúčtování prováděno do tabulek klíčovými pracovníky (na 
DOM2 + 3) 
 

 uplatnění dalších 2 klientů na otevřeném trhu práce 
 
 pokračování ve vnitřních úpravách ve službě DOZP - výmalba 

společenské místnosti na D3 a kanceláře vedoucí PP a sociální 
pracovnice a zakoupení nového nábytku do dalších dvou pokojů klientů 

 
 oprava garáže DOZP (v ulici Pod Vodojemem) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Ústí nad Labem, dne: 20. 2. 2017    Vypracoval: Mgr. V. Veselá, Bc. M. 
        Scholzeová, Ing. J. Grösslová, Bc. A.                                                                         
                                                                                                Růžičková, G. Zíková, DiS. 


