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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 (dětská domácnost) 

 
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 2017 v jednotlivých službách 

 

  Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 

 

     Služba DOZP se snaží rychle reagovat na požadavky a přání klientů. Zvyšuje se 

kvalita bydlení klientů, tak aby se cítili co nejvíce jako doma. V tomto roce byly tři 

pokoje vybaveny novým nábytkem, byla položena nová plovoucí podlaha na jednom 

pokoji a v kuchyni a obývacím pokoji na domácnosti 3. Domácnost 1 byla vybavena 

novou kuchyňskou linkou. Život klientů na domácnostech přibližujeme k běžnému 

životu. Klienti se podílejí na přípravě stravy, nákupech, úklidu, praní, samostatné 

cestování, učí se hospodařit s vlastními finančními prostředky. Naším cílem je 

snižovat závislost klientů na poskytované sociální službě, dobře je připravit a umožnit 

jim i přechod do jiné sociální služby s menší podporou. Klienti pravidelně navštěvují 

sociálně terapeutické dílny ve Všebořicích, Trmicích, ve Vaňově, na Střekově nebo 

v Nebočadech, kde se snaží získávat pracovní návyky. Snažíme se získat pro naše 

klienty uplatnění na volném trhu práce. V tomto roce získalo zaměstnání 5 klientů. Do 

služby DOZP nastoupili 3 klientky a 1 klient odešel do služby CHB a 1 klientka odešla 

do služby Podporovaného bydlení. Klientům jsou pravidelně nabízeny různé 

volnočasové sportovní a kulturní aktivity, které s radostí využívají. 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 vkročení 

do běžného života  
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 Služba Chráněné bydlení v Ústí nad Labem 

 
V roce 2017 službu CHB opustila jedna z klientek, která se dlouhodobě připravovala 

na přechod do podporovaného bydlení, a jeden klient, který přešel z CHB ÚL do CHB 

TP. Personální zajištění je stále stejné.  

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. Na bytech služba probíhá tak, aby se co nejvíce podobala 

běžnému životu. Klienti si nakupují, uklízí, perou a jiné činnosti spojené s 

domácností. Na každém bytě probíhá jiná míra podpory, podle toho jak klienti 

potřebují. Někteří chodí potraviny nakupovat sami, jiní za podpory pracovníka.     

Klienti si sami dokážou říct, jak by chtěli trávit svůj den. Někteří si vyhledávají sami 

akce v okolí, jiní potřebují podporu. Rádi navštěvují společenské a sportovní akce. 

Jako každý rok i letos byli na sportovních hrách v Tloskově, zúčastňují se Speciální 

hasičské olympiády. Klienti také navštěvují každou neděli divadelní spolek "Jednou 

nohou venku", kde trénují různá představení, učí se texty a vytvářejí kulisy a kostýmy. 

Klienti jsou rok od roku více samostatní. Ti, kteří byli pravidelně doprovázeni a 

probouzeni už nepotřebují naší stálou kontrolu, stačí pouze telefonická. Klienti sami 

dojíždění do sociálně terapeutických dílen mimo Ústí nad Labem. 5 klientů chodí 

dlouhodobě do zaměstnání, ostatní navštěvují sociálně terapeutické dílny v rámci 

DOZP. Ve spolupráci s Agenturou osmý den si někteří klienti snaží najít zaměstnání.    
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 Služba Chráněné bydlení v Teplicích 

 
Služba chráněné bydlení v Teplicích pokračovala i v roce 2017 v běžném způsobu 
života – klienti na bytech žijí stejným životem jako jejich vrstevníci, kteří žijí mimo 
sociální službu. Během dne je většina klientů v zaměstnání nebo v terapeutických 
dílnách – každý dělá to, co umí, co zvládne a co ho baví. Svůj volný čas tráví doma – 
někdo v společně s ostatními, jiný ve svém pokoji – někdo sleduje televizi, jiný 
poslouchá rádio nebo sleduje dění na internetu, vzdělávají se v kurzech, navštěvují 
kulturní a sportovní akce, chodí na nákupy…a starají se o svou domácnost….uklízí, 
perou, nakupují, sami si i vaří a moc dobře i pečou sladké (buchty, koláče).  
V minulém roce nás opustil jeden klient a odešel bydlet do svého bytu. Dlouho se na 
tento krok připravoval …“zvládl to, dokázal to“…všichni máme z jeho odchodu velkou 
radost a držíme palce i pěsti…a hlavně, gratulujeme.  
U všech klientů pokračovala „touha po poznání“. A tak se opět jezdilo na výlety a 
poznávalo. Krásně bylo i v létě na dovolené – klienti si sami vybrali chalupy a užívali 
si opalování, grilování i večerní posezení v hospůdce. 
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. Hipoterapie nebo návštěva stájí s koňmi se již stala naprostou 
samozřejmostí.  

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.  
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3. Sportovní a kulturní akce v roce 2017 

 

Klienti z obou služeb se zúčastňují mnoha akcí, které jsou pořádány veřejně ve 
městě, nebo jsou službami nabízeny (např. Valentýn v Trmicích, pálení čarodějnic, 
dětský den, návštěvy muzeí, kin a divadel….). Někteří klienti si nabídku 
volnočasových aktivit vyhledávají sami (hokejová, florbalová, fotbalová utkání, 
házená). Ti, kteří nepotřebují doprovod od pracovníků, chodí na akce sami. Rádi 
jezdí na výlety a pravidelně na letní tuzemskou i zahraniční dovolenou. 

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 kuželky a turnaj v kuželkách společně 
s Arkádií Teplice, soutěž v První pomoci, hipoterapie. 

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. 
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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, z. s., 
Jurta, o. p. s., Agentura Osmý den, o. p. 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. p. s., Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad 
Labem, DOZP Ústí nad Labem, Sdružení dobrovolných hasičů při DOZP Všebořice a 
Severní Terasa a Hasičská vzájemná pojišťovna a. s., Cesta do světa – pobočný 
spolek Slunečnice, z. s.. aj. 
 
 

  
 
 
 

5. Liga lidských práv 
 

V roce 2017 jsme se zapojili do pilotního mezinárodního projektu hrazeného 
Evropskou komisí. Jednalo se o monitoring práv dětí s mentálním postižením 
v ústavech. Z její závěrečné zprávy vyplývá doporučení zřídit ještě 1 místo na dětské 
domácnosti pro klientku, která je v současné době stále mezi dospělými klienty (na 
dětské domácnosti je plně obsazená kapacita- 4 klienti) …jinak bez ztráty kytičky. 
Naopak, byli jsme pozvaní prezentovat svou dobrou praxi na mezinárodní konferenci 
v Pardubicích („Transformace péče o ohrožené děti a mládež“). V tomto roce majitel 
vily Na Výrovce 7, kde je odloučené pracoviště dětské domácnosti, z rodinných 
důvodů vypověděl naší organizaci nájemní smlouvu a ta musela řešit náhradní 
ubytování pro dětskou domácnost tak, aby splňovalo její dobře nastavené standardy 
(obytný prostor, lokalita, dostupnost…). Ve spolupráci s naším zřizovatelem, 
Ústeckým krajem, byl vybrán rodinný dům, který byl nakonec i zřizovatelem 
zakoupen…děkujeme. Myslíme si, že to je výborná volba a děti se už do nového 
domu ve Štursově ulici mooooc těší.  To nám také pomohlo úspěšně vyřešit 
doporučení Ligy lidských práv - umístění 1 klientky dětského věku na dětskou 
domácnost.  V dubnu 2018 se tato klientka přestěhuje s dětmi do nového domku na 
domácnost dětí (příloha: závěrečná zpráva z monitoringu práv dětí s mentálním 
postižením v ústavech). 
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6. Dobrovolnictví - divadlo 
 

 
Klienti DOZP Všebořice se pravidelně scházejí a trénují divadelní představení, které 
vede Honza, jeden z kolegů CHB. Moc je to baví a tak rádi přijali pomoc a výzvu 
zaměstnanců z KFC Ústí nad Labem. Dobrovolníci z KFC napsali projekt "Jednou 
nohou venku", který klientům umožnil realizovat jejich představy o divadelním 
představení. Získali finanční částku, která jim zajistila prostory na pravidelné 
trénování, kulisy, kostýmy, divadelní trika.  Dobrovolníci pomohli s nákupem 
potřebného materiálu, výrobou pozvánek a všichni společně se zapojili do výroby 
kulis a kostýmů. Hodně přiložila ruku k dílu Kačka z DOZP Všebořice, která je velmi 
šikovná a její nápady byly kreativní. Předkreslila kulisy a klienti spolu s dobrovolníky 
už jen dokreslovali a ladili k dokonalosti :). 
 
 
Většina práce přeci jen byla na klientech. Klienti se na divadelní zkoušky vždy moc 
těšili a snažili se být připravení – každý měl svůj vytištěný scénář s pohádkou a 
barevně v něm měl vyznačenu svojí roli – svojí velkou roli. Divadelní zkoušky 
probíhaly každou neděli od 13,00  - 15,00 hodin. Všichni na sobě hodně pracovali a 
pilně se učili svou roli....a Honza, vedoucí divadelního spolku, to měl hodně 
jednoduché, musel se naučit jen všechny role....a zvládl to on a pod jeho skvělým 
vedením i všichni herci.  
Díky projektu mohla být zrealizovaná hned dvě představení. Dvě pohádky "O 
Princezně na hrášku" a "O princezně, která tancovala s čertem". Pro veřejnost 
představení proběhlo v září (7.9. a 11.9. 2017). Dostavila se velká nervozita, radost, 
očekávání všech – herců, režiséra, asistentů klientů, dobrovolníků a pak velký 
úspěch. Vše se povedlo (i když herci říkali, že tam občas nějaký „přebrept“ 
byl)...diváci tleskali, i na děkovačku došlo. 
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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. 2017 

Sociální služba 
domov pro osoby se 

zdravotním 
postižením 

chráněné 
bydlení 

kapacita 25 25 

počty klientů 

k 1. 1. 2017 24 25 

zahájení sociální služby 3 3 

ukončení sociální služby 2 3 

k 31. 12. 2017 25 25 

z toho: ženy 11 14 

muži 8 11 

děti 6 0 

žadatelé 5 5 

odmítnutí žadatelé 12 9 

stupeň závislosti 

I.  3 3 

II.  17 14 

III. 3 6 

IV. 1 1 

věkové 

3 - 6 let 0 0 

7 - 12 let 1 0 

13 - 18 let 5 0 

19 - 26 let 2 4 

27 - 65 let 16 19 

66 let a výš 1 2 

typy postižení 

mentální postižení 21 20 

kombinované postižení 4 5 

mobilita 

bez omezení pohybu 23 25 

s částečným omezením 2 0 

s úplným omezením 
pohybu 

0 0 

pokoje 

jednolůžkové 12 17 

dvoulůžkové 5 4 

3 a více lůžkové 1 0 

 
právní 

způsobilost 

právně způsobilí 5 8 

omezená právní způsobilost 15 17 

klienti do 18ti let 5 0 

zaměstnaní 
klienti/školou 

povinní 

pracovní poměr 3 7 

dohoda o činnosti 0 0 

školáci 6 0 
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9. Personální zajištění 

V DOZP Všebořice pracovalo k 31. 12. 2017 celkem  45 pracovníků,  
z toho přímou péči zajišťuje celkem   35 pracovníků 
 
- vedoucí služby DOZP     1 
- vedoucí Chráněného bydlení ÚL   1 
- vedoucí domácností CHB TP    1 
- sociální pracovnice     1 
- všeobecná sestra     1 

 
- pedagogičtí pracovníci      1 
- pracovníci v sociálních službách – DOZP          16 
- pracovníci v soc. službách - CHB ÚL  5 
- pracovníci v soc. službách – CHB TP  8 
provozní pracovníci 
- vedoucí Domova     1 
- provozář       1 
- kuchařky       3 
- pomocná síla v kuchyni    1 
- pradlena       1 
- uklízečka - ÚL + TP     2 
- údržbář – CHB TP     1 
 

 

 

10. Úkoly z roku 2017 

 
 přechod 2 klientů ze služby CHB do služby podpora samostatného 

bydlení a 2 klientů ze služby DOZP do služby CHB 
splněno – ze služby CHB přešli dva klienti do služby podporovaného bydlení 
(jeden klient z CHB TP a jedna klientka z CHB ÚL); ze služby DOZP přešel 1 
klient do služby CHB a 1 klientka přešla do služby podporovaného bydlení. 
 

 individuální dovolená ve službě DOZP a CHB 
 
splněno- klienti ze služby DOZP byli na letní dovolené v Poslově Mlýně, kde 
si každý den užili spoustu zábavy, výletů, soutěží, večerního táboráků 
s pečením buřtů, hledání pohádkových bytostí v lesoparku a oblíbeného 
hledání pokladu se sladkou odměnou. Někteří klienti se jako každoročně 
rekreovali na zahraniční dovolené v Chorvatsku. Dětská domácnost v tomto 
roce poprvé vyjela se všemi jejími pracovníky na prodloužený víkend na 
chalupu ve Sloupu v Čechách, kde si společně strávili pohodové dny v přírodě 
se sbíráním hub a večerní smaženice a také grilování. Všem se moc líbilo a 
společně se dohodli, že tuto akci rádi zopakují. I klienti ze služby CHB 
vyrazili na zaslouženou dovolenou – z Teplic vyjeli na dvě dovolené na 
chalupy v Jiřetíně a v Rynarticích a z Ústí vyrazili na dovolenou do Pelešan u 
Turnova. Zde každý den vyráželi na výlety - hrady, zámky, zříceni. Velkým 
zážitkem byla návštěva aquaparku, odkud klienti nechtěli odejít :).   
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 používání kódů při vyúčtování příspěvku na péči ve službě DOZP + 

měsíční vyúčtování prováděno do tabulek klíčovými pracovníky (na 
DOM2 + 3) 
splněno- v tomto roce již všechny 4 domácnosti služby DOZP používají kódy 
při vyúčtování příspěvku na péči.  
 

 uplatnění dalších 2 klientů na otevřeném trhu práce 
splněno -  na otevřeném trhu práce se uplatnili 3 klienti ze služby DOZP. 
Z toho, 1 klient získal zaměstnání u firmy Martiny Juhnové, kde vykonával 
pomocné práce zhruba 2,5 měsíce, po té mu byl pracovní poměr ukončen. 
Dvě klientky získaly zaměstnání v První chráněné dílně ÚL, s. r. o. Klientky 
zde pracovaly na pozici pracovník praní a mandlování prádla - 1 klientka si 
tuto práci neudržela a 1 klientka je i nadále u firmy zaměstnaná. Ve službě 
CHB získal nově zaměstnání 1 klient – pracuje jako dělník ve firmě  Colortec, 
s. r. o. Teplice. 

 
 pokračování ve vnitřních úpravách ve službě DOZP - výmalba obývacího 

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

           splněno- byl zakoupen nový nábytek do 3 pokojů a provedena výmalba  
           obývacího pokoje na D3 a 2 pokojů. Z časových důvodů nebyla   
           provedena výmalba společné kanceláře vedoucí služby DOZP a sociální  
           pracovnice- nebyla nutná priorita. 
 
 oprava garáže DOZP (v ulici Pod Vodojemem) 

splněno- garáž byla celá opravena a nově byly instalovány dveře garáže na 
dálkové ovládání.  
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11. Úkoly na rok 2018  

 oprava rodinného domu ve Štursově ulici 27  

 přestěhování dětské domácnosti do Štursovy ulice 27 

 zajištění studie a financí na opravu rodinného domu ve Štursově ulici 25 
(rozšíření služby CHB) 

 nákup nábytku a dovybavení pokoje pro novou klientku 

 umístění 1 klientky dětského věku na dětskou domácnost  

 nalezení nového bytu a přestěhování klientů z CHB 2 do nového bydlení 
(výpověď z vily) 

 uplatnění 1 klienta na otevřeném trhu práce 

 vybavení 2 pokojů na Dom 2 novým nábytkem 

 individuální dovolená ve službě DOZP a CHB 

 malování ve službě CHB TP – pokoje i společné prostory 

 větší zapojení rodin do spolupráce s DOZP Všebořice – během celého 
roku 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Ústí nad Labem, dne:  6.3.2018    Vypracoval: Mgr. V. Veselá, Bc. M. 
        Scholzeová, Ing. J. Grösslová, Bc. A.                                                                         
                                                                                                      Růžičková 


