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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 domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována na adresách: 

- Pod Vodojemem 312/3C, Ústí nad Labem – Všebořice 
- Štursova 27, Ústí nad Labem – Bukov (dětská domácnost) 

 
Kapacita služby – 25 lůžek (z toho 5 lůžek na dětské domácnosti) 
 
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 klienti 
žijí ve třech samostatně fungujících domácnostech. Dětská domácnost se nachází 
v rodinném domě na Bukově – v krásné vilové čtvrti. 
 
Služba chráněné bydlení je poskytována ve městech Ústí nad Labem a Teplice na 
adresách: 

- Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem – Bukov 
- Všebořická 471/20, Ústí nad Labem – Bukov 
- Palachova 663/47, Ústí nad Labem – Klíše 
- Palachova 665/43, ústí nad Labem – Klíše 
- Plynárenská 295/14, Ústí nad Labem – Všebořice 
- Vrchlického 1242/19, Teplice 

 
Kapacita služby – 25 lůžek 
 
Klienti služby chráněné 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 2018 v jednotlivých službách 

 

  Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 

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

kvalita bydlení klientů, tak aby se v našem Domově cítili co nejvíce jako doma. 

V tomto roce bylo položeno nové lino v kuchyni a kuchyňská deska na domácnosti 2.  

Na domácnost 1 byla zakoupena nová myčka na nádobí a na domácnost 3 byl 

pořízen nový stůl do obývací místnosti. Klientům se dovybavují pokoje dle jejich přání 

a požadavků.   Život klientů na domácnostech přibližujeme k běžnému životu. Klienti 

se podílejí na přípravě stravy, nákupech, úklidu, praní…samostatně cestují, učí se 

hospodařit s vlastními finančními prostředky a využívat volnočasové aktivity dle 

svých zájmů. 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 získávají pracovní 

návyky. Snažíme se získat pro naše klienty uplatnění na volném trhu práce. V tomto 

roce na volném trhu práce pracovali 3 klienti. Klientům jsou pravidelně nabízeny 

různé volnočasové sportovní a kulturní aktivity, které s radostí využívají. Na 

odloučeném pracovišti ve vile v ulici Štursova 27 žije 5 klientů 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 2018 se přestěhovali klienti CHB5 z ulice Hornické domy do nového bytu v 

ulici Plynárenská – naštěstí je nový byt jen o dvě ulice vedle, tak to pro naše klienty 

není velká změna a mají to i kousek k bývalým sousedům, s kterými se spřátelili. Byt 

je dispozičně vyřešen tak, aby vyhovoval všem klientům, kteří v tomto bytě bydlí.  

Dále službu opustil jeden z klientů z důvodu porušení pravidel společného soužití. Ke 

změnám došlo i v personálním zajištění služby – v průběhu roku nás opustil jeden 

kolega a dvě kolegyně a místo nich nastoupily tři nové kolegyně.  

Naší stálou prioritou je samostatný a 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. Na bytech služba probíhá tak, aby se co nejvíce 
podobala běžnému životu. Klienti si nakupují, uklízí, perou a provádějí i další činnosti 
spojené s domácností. Na každém bytě probíhá jiná míra podpory, podle toho, jak 
klienti potřebují. Klienti jsou rok od roku více samostatní. Ti, kteří byli pravidelně 
doprovázeni a probouzeni, už nepotřebují naší stálou kontrolu, stačí pouze 
telefonická podpora. Tři klienti si pomalu vyřizují žádosti do služby podporované 
bydlení, na které se těší a my s nimi. Klienti sami dojíždějí do sociálně terapeutických 
dílen ve městě i mimo Ústí nad Labem a do svých zaměstnání. 

Klienti si už umí naplánovat den podle svých představ….umí si říct o podporu a umí 

říct i jasné „ne“, pokud něco dělat nechtějí nebo pokud už „tady“ podporu nepotřebují. 

Klienti se zúčastňují mnoha akcí, které jsou pořádány veřejně ve městě, většinou si 

sami tyto akce vyhledávají nebo na ně upozorní. Ti, kteří nepotřebují doprovod od 

pracovníků, chodí na akce sami a pak se dělí o své zážitky s ostatními a vyprávějí, 

co zažili. Divadelní spolek „Jednou nohou venku" stále funguje a skoro každou neděli 

se klienti scházejí a trénují divadelní představení pod vedením externího pracovníka. 

V tomto roce se zúčastnili divadelního festivalu ,,Náš svět" v Žatci.   

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. Pět klientů dochází do zaměstnání a další navštěvují sociálně 

terapeutické dílny.  
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 Služba Chráněné bydlení v Teplicích 

 
Na začátku roku 2018 nastoupila do Teplic nová vedoucí domácností. Klienti se 
s touto změnou rychle vyrovnali a sžili. Bohužel nás na začátku roku opustily dvě 
klientky, které podlehly vážné nemoci.  
V průběhu roku se k nám nastěhovali tři noví klienti – jedna žena a dva muži. Tato 
klientka se po dvou měsících osamostatnila. Našla si přítele, byt a odstěhovala se. U 
dalšího klienta se nám podařilo splnit jeho velké přání, a to jít do práce, aby se mohl 
také osamostatnit. Jeho dalším cílem do nového roku je jít bydlet do podporovaného 
bydlení. Je to jeho životní sen. Ostatně není to jen jeden klient, který dělá velké 
pokroky k dosažení svých cílů. Pět klientů si již každý den zajišťuje snídaně, svačiny 
a večeře. S malou slovní podporou pracovníků si sestavují jídelníčky a podle nich si 
sepisují seznamy potravin, podle kterých si nakupují. Zároveň si hospodaří s penězi 
určenými k nákupu potravin na celý měsíc. Ostatní klienti toto zvládají s podporou 
pracovníků.  
I v roce 2018 se všichni klienti podíleli na plánování svého volného času. Jezdili na 
výlety, poznávací, turistické, společenské a kulturní akce. V teplých letních měsících 
trávili čas na zahradě u bazénu. Někteří i relaxovali na houpačce. Všichni klienti si 
vybrali týden dovolené dle svých představ. Všem se moc líbilo cestování. 
Koncem roku se nám podařilo vymalovat a zvelebit pár pokojů dle přání klientů.  
A už jsme se všichni těšili na pečení cukroví, na celkovou přípravu na vánoční svátky, 
nákupy dárků pro klienty, ale i pro blízké.  
Rok 2018 někteří klienti slavili se svými rodinami mimo CHB. Ostatní si užívali oslav 
společně v bydlení. 
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3. Dětská domácnost – historie a současnost 

 

Již od roku 2011 máme v našem Domově dětskou domácnost. Děti před vznikem 
dětské domácnosti žily ve více domácnostech a na pokojích bydlely i s dospělými 
klienty. Vznik této domácnosti nás v naší službě zase o kousek posunul, ale to nám 
nestačilo. Chtěli jsme, aby naše děti vyrůstaly v přirozeném prostředí a měly stejné 
podmínky jako děti žijící v rodinách. A v roce 2014 se to podařilo – děti se 
přestěhovaly, jak sami říkají, na „vilu“ – do pronajatého rodinného domku se 
zahradou, do krásné vilové čtvrti na Klíši. Moc si bydlení chválily a náležitě 
užívaly…po celé ty tři roky. A pak přišel rok 2017!! Byl pro nás zásadní…zlomový. 
Zapojili jsme se do pilotního mezinárodního projektu hrazeného Evropskou komisí. 
Jednalo se o monitoring práv dětí s mentálním postižením v ústavech. Ze závěrečné 
zprávy vyplynulo doporučení zřídit ještě 1 místo na dětské domácnosti pro klientku, 
která byla v té době stále mezi dospělými klienty (na dětské domácnosti byla plně 
obsazená kapacita - 4 klienti). A v tomto roce jsme, vzápětí po tomto monitoringu, 
dostali výpověď z nájmu na „vile“. Byl to pro nás šok, nepředstavitelná situace….kam 
půjdeme s dětmi bydlet, jak zvládneme zřídit ještě jedno místo na dětské domácnosti, 
půjdou děti zpět do Domova….kam je všechny přestěhujeme…jak zajistíme dobře 
nastavené standardy dětské domácnosti (obytný prostor, lokalita, dostupnost…). 
Hledali jsme pronájem jiného domu nebo bytu a také jsme našli jeden rodinný 
domek, který by nám všechny naše požadavky splňoval. Ten ale nebyl k pronájmu. A 
zase se na nás usmálo štěstí. Ve spolupráci s naším zřizovatelem, Ústeckým krajem, 
byl tento rodinný dům nakonec zakoupen…děkujeme. Hned na začátku roku 
v něm proběhly nezbytné opravy a úpravy a 1. dubna se děti nastěhovaly do nového 
bydlení. A určitě to byla dobrá volba. Pomohlo nám to úspěšně vyřešit i doporučení 
Ligy lidských práv – všechny naše děti již žijí na dětské domácnosti. Děti zde žijí jako 
děti v běžné rodině – jezdí do školy MHD (někteří již samostatně), jedí ve školní 
jídelně, chodí do družiny, jezdí do školy v přírodě i k moři, chodí hrát kuželky, na 
plavání, chodí do knihovny, jezdí na dovolené a výlety….nakupují, vaří, připravují si 
sami svačiny do školy, někteří i perou v automatické pračce, žehlí. Děti jsou 
samostatné, dovedou pracovat s riziky, dovedou se orientovat ve svém okolí, udržují 
styk s rodinou, znají svá práva ale i povinnosti, bydlí mezi námi….a taky s námi…žijí 
jako my. 
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4. Sportovní a kulturní akce v roce 2018 

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

městě, nebo jsou službami nabízeny (např. Valentýnská zábava v Trmicích, pálení 

čarodějnic, dětský den, Bukovská višeň – turnaj „Člověče nezlob se“, Mikulášská 

nadílka, akce „Večer pro tiché tlapky“.). Někteří klienti si nabídku volnočasových 

aktivit vyhledávají sami a sami si vybírají, kterou akci chtějí navštívit (hokejová, 

basketbalová, fotbalová utkání, házená… návštěvy muzeí, kin a divadel). Ti, kteří 

nepotřebují doprovod od pracovníků, chodí na akce sami a pak se dělí o své zážitky 

s ostatními a vyprávějí, co zažili. Všichni naši obyvatelé 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 – letos, po 

dlouhých deseti letech, jsme se stali vítězi a získali tak putovní pohár….hurááááá.  

Dále pořádáme 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. 

Klienti se také zúčastňují mezinárodních sportovních akcí. Do Brna jsme se v tomto 

roce podívali 2x – poprvé s dětmi na Emil Open 2018 – na Evropské hry 

handicapované mládeže (mezinárodní sportovní setkání sportovců se zdravotním 

postižením do 26 let) a podruhé v rámci 12. České letní Speciální olympiády, kde nás 

reprezentovalo družstvo našich boccistů, kteří získali v soutěži družstev zlatou 

medaili a v soutěži jednotlivců jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili. 

A velký obdiv patří i našemu klientovi ze služby chráněné bydlení – Stanislavu 

Šuryčkovi. Na začátku roku se přihlásil na Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem (Run 

Czech). Trošku jsme se obávali, aby nepřecenil své síly, ale pan Stanislav se poctivě 

připravoval – jak po stránce fyzické, tak po stránce výživové (strava byla nastavena 

pro sportovce s vysokou zátěží) a ½ maraton zvládl s vynikajícím časem 2:20:00 

hodin. Blahopřejeme!!! 

A máme mezi sebou i nejlepšího handicapovaného sportovce Ústecka za rok 2018. 

Je jím pan Miloslav Malý, výborný veslař. Blahopřejeme!!! 

Divadelní spolek „Jednou nohou venku" stále funguje a skoro každou neděli se klienti 

scházejí a trénují divadelní představení pod vedením externího pracovníka. V tomto 

roce se zúčastnili divadelního festivalu ,,Náš svět" v Žatci.   
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5. 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. 
 
 

V roce 2018 se šest klientů zúčastnilo kurzu „Jak se stát dobrovolníkem“ 
v Dobrovolnickém centru Ústí nad Labem. Kurz probíhal od října 2018 do ledna 2019 
každé druhé úterý v příjemném prostředí. Účastníci kurzu se nejprve seznámili s tím, 
co vůbec dobrovolnictví je. Na každé lekci se probíralo jiné téma, jako formy tykání a 
vykání, komunikace s cizím člověkem, jak správně reagovat na kritiku. Klienti se 
aktivně zapojovali do zadaných úkolů. Jedna z lekcí probíhala v Tyfloservisu, kde 
byla předvedena praktická ukázka, jak vést nevidomého. Klienti si vyzkoušeli různé 
druhy brýlí a slepeckých holí, měli spoustu otázek, bylo vidět, že je to pro něco 
nového a zajímavého. Klienti pozvali také lektorky k nám do DOZP, aby se podívali, 
jak to u nás chodí a jak se jim bydlí. Celkem proběhlo 10 setkání a závěrečná schůze 
byla zorganizovaná na Větruši, kde po výborné večeři došlo k předání certifikátů 
našim novým dobrovolníkům. Nyní se pro dobrovolníky hledá to správné místo, podle 

jejich přání, kde by chtěli pomáhat. 😊  
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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 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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7. Statistické údaje k 31. 12. 2018 

Sociální služba 
domov pro osoby se 

zdravotním 

postižením 

chráněné 
bydlení 

kapacita 25 25 

počty klientů 

k 1. 1. 2018 25 25 

zahájení sociální služby 0 3 

ukončení sociální služby 0 4 

k 31. 12. 2018 25 24 

z toho: ženy 12 12 

muži 9 12 

           děti 4 0 

žadatelé 9 7 

odmítnutí žadatelé 3 3 

stupeň závislosti 

I.  3 5 

II.  18 12 

III. 3 6 

IV. 1 0 

věkové 

3 - 6 let 0 0 

7 - 12 let 0 0 

13 - 18 let 4 0 

19 - 26 let 3 5 

27 - 65 let 17 19 

66 let a výš 1 1 

typy postižení 

mentální postižení 23 24 

kombinované postižení 2 0 

mobilita 

bez omezení pohybu 23 24 

s částečným omezením 2 0 

s úplným omezením 

pohybu 
0 0 

pokoje 

jednolůžkové 13 17 

dvoulůžkové 6 4 

3 a více lůžkové 0 0 

 
právní 

způsobilost 

právně způsobilí 5 6 

omezení ve svéprávnosti 16 18 

klienti do 18ti let 4 0 

zaměstnaní 

klienti/školou 

povinní 

pracovní poměr 3 8 

dohoda o činnosti 0 0 

školáci 5 0 
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8. Personální zajištění 

V DOZP Všebořice pracovalo k 31. 12. 2018 celkem  45 pracovníků,  
z toho přímou péči zajišťuje celkem   35 pracovníků 
 
- vedoucí služby DOZP     1 
- vedoucí služby chráněné bydlení    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 
 

 

 

9. Úkoly z roku 2018 
 oprava rodinného domu ve Štursově ulici 27 

splněno – v lednu a v únoru proběhly drobné úpravu uvnitř domu (vybourání 
příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem, vytvoření nové chodbičky v prvním 
patře – vznik samostatných vchodů do pokojů dětí, vybroušení podlahy 
v jednom dětském pokoji a položení nové plovoucí podlahy v pokoji 
v podkroví, vymalování celého domu….zavedení internetu a televizní antény)  

 přestěhování dětské domácnosti do Štursovy ulice 27 

splněno – 1. dubna se děti nastěhovaly (4 děti z původní vily a jedna klientka 
z domácnosti ve Všebořicích – všechny děti bydlí společně v jedné 
domácnosti) 

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

splněno – studie vypracovaná, hotová je i projektová dokumentace a stavební 
povolení….už jen začít s přestavbou 

 nákup nábytku a dovybavení pokoje pro novou klientku 

splněno – nový nábytek zakoupen 

 umístění 1 klientky dětského věku na dětskou domácnost 

splněno – 1. dubna se klientka přestěhovala do domu ve Štursově ulici 
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 nalezení nového bytu a přestěhování klientů z CHB 2 do nového bydlení 
(výpověď z vily) 

splněno – nový byt je na adrese Všebořická 20, Bukov a je 10 minut chůze od 
Domova (byt byl vybrán společně s klienty a i drobné úpravy v něm byly 
s klienty konzultovány a to včetně vybavení bytu) 

 uplatnění 1 klienta na otevřeném trhu práce 

splněno – klient ze služby DOZP začal pracovat ve společnosti  JH - prádelna 

 vybavení 2 pokojů na Dom 2 novým nábytkem 

nesplněno – v příštím roce dojde ke změnám na domácnostech a vybavení 
bude zakoupeno podle potřeb nových domácností 

 individuální dovolená ve službě DOZP a CHB 

splněno – individuální dovolené se již staly běžnou záležitostí a klienti 
společně se zaměstnanci dovolenou plánují a vybírají si i místo pobytu 

 malování ve službě CHB TP – pokoje i společné prostory 

splněno částečně – v tomto roce se vymalovaly tři pokoje klientů a ostatní 
pokoje a společné prostory se budou malovat hned počátkem příštího roku 

 větší zapojení rodin do spolupráce s DOZP Všebořice – během celého 
roku 
splněno částečně – rodinní příslušníci jsou pravidelně zváni na akce, které 
DOZP Všebořice pořádá, dále jsou zváni na schůzky individuálního plánování 
a na schůzku opatrovníků 

 

10. Úkoly na rok 2019  

 
 malování ve službě CHB TP – pokoje i společné prostory 

 oprava rodinného domu ve Štursově ulici 25 (rozšíření služby CHB) 

 příprava k přestěhování 5 klientů ze služby DOZP do služby CHB 

 vznik nové dětské domácnosti v DOZP Všebořice 

 vybudování částečného zastřešení terasy ve Všebořicích 

 postavení zakoupené pergoly ve Všebořicích a výměna bazénu 

 výměna plynových kotlů v kotelně v Teplicích 

 uplatnění 1 klienta na otevřeném trhu práce 

 využívání volnočasových aktivit mimo domov 

 zapojení rodin do spolupráce s DOZP Všebořice (společné akce, schůzky 
IP, setkání opatrovníků…) 

 
V Ústí nad Labem, dne:  18.2.2019     

 
Vypracoval: Mgr. V. Veselá,  
Bc. A. Růžičková, Ing. Bc.  J. 
Grösslová, E. Svatošová, P. 
Šourková, DiS.                                                                                             


