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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 míst (z toho 5 míst 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 
- Hornické domy 9, Ústí nad Labem – Všebořice 
- Plynárenská 295/14, Ústí nad Labem – Všebořice 
- Vrchlického 1242/19, Teplice 

 
Kapacita služby – 25 míst (13 míst v Ústí n. L. a 12 míst v Teplicích) 
 
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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Rok 2019 byl pro náš Domov ve znamení velkých a zásadních změn, které se 
významně dotkly obou našich služeb. K 31.12.2019 byla služba chráněné bydlení 
poskytována na několika adresách a ve dvou městech – v Ústí nad Labem a 
v Teplicích. A to je ta první velká změna – od 1.1.2020 služba chráněné bydlení, která 
je poskytována v Teplicích již nebude součástí služeb DOZP Všebořice, ale stává se 
součástí nově zřízeného střediska v Teplicích – Chráněné bydlení Teplice. Přejeme 
novému středisku zdárné vkročení do samostatného působení a věříme, že i nadále 
budeme spolu úzce spolupracovat. 
V tomto roce se hodně ukázala dobrá spolupráce mezi službami – klienti se v obou 
našich službách dlouhodobě připravovali na přechod do následné služby s nižší 
podporou. V únoru se přestěhovala jedna klientka ze služby domova pro osoby se 
zdravotním postižením do služby chráněné bydlení. V srpnu odešel klient ze služby 
chráněné bydlení v Teplicích do svého prvního bytu a bude využívat službu podpora 
samostatného bydlení od společnosti Arkádie. V měsíci září 2019 se nám podařilo 
pronajmout  staronový byt v ulici Hornické domy, kam se 1.10.2019 přestěhovali 
klienti, kteří bydleli v jednom z bytů v městské části Klíše. Do bytu, který jsme uvolnili 
se 1.10. 2019 nastěhoval klient, který z naší služby chráněné bydlení odešel do 
služby podporovaného bydlení. Jelikož nám vzniklo jedno volné místo, přešel 
1.10.2019 další klient ze služby domova pro osoby se zdravotním postižením do 
služby chráněné bydlení.  
Organizace stěhování do staronového bytu byla vedena tak, aby co nejméně ovlivnila 
chod chráněného bydlení a nijak nenarušila zvyky klientů. Klienti jsou v novém bytě 
spokojeni a již by neměnili. Klient, který odešel do služby podporovaného bydlení, se 
rychle zapojil do běžného života – samostatné bydlení si moc užívá. 

Druhá změna se týkala také služby chráněné bydlení a vlastně hodně i služby 
domova pro osoby se zdravotním postižením. Pro službu chráněné bydlení se nám 
již v roce 2017 podařilo, s velkou pomocí našeho zřizovatele – Ústeckého kraje, 
zakoupit a zcela zrekonstruovat rodinný dům ve Štursově 25, Ústí nad Labem. 
Rekonstrukce tohoto domu začala dubnu – jednalo se o kompletní rekonstrukci domu 
– rozvody elektro, vody, plynu, výměna střešní krytiny a oken, vnitřní úpravy 
místností + vybudování nového zázemí pro službu chráněné bydlení, úprava 
sklepa…. V listopadu jsme zkolaudovali zrekonstruovaný dům a začali ho postupně 
zařizovat – nakoupili jsme spooooustu krabic nábytku…a naši údržbáři začali 
montovat…a v prosinci bylo hotovo a vše připraveno k nastěhování…...a pomalu se 
začalo připravovat stěhování klientů ze služby domova pro osoby se zdravotním 
postižením do nového domu. Služba chráněné bydlení se nám tak rozroste o 5 míst 
– pro 5 klientů, kteří do této služby přejdou v lednu 2020 ze Domova 
.  
Třetí změna se týkala zbývajících klientů ve službě domova pro osoby se zdravotním 
postižením. I v této službě dochází ke změně kapacit. Po odchodu pěti klientů do 
služby chráněné bydlení se uvolní jedna domácnost, která na začátku roku 2020 
projde rekonstrukcí a bude připravena pro nové klienty dětského věku. Do 
zbývajících dvou domácností se klienti přestěhují. 
VELKÉ DĚKUJI - patří klientům, kteří jsou trpěliví a na nové změny se společně 
s námi připravovali a těšili….opatrovníkům, kteří s námi skvěle spolupracují, mají 
velkou odvahu a stále nám věří a  také našim pracovníkům, kteří klienty na nové 
změny celý rok připravovali a po celou dobu byli klientům největší oporou. 
Nezaháleli jsme ani v ostatních úpravách „zevnějšku“ našeho zařízení. Na zahradě 
vyrostla nově zastřešená terasa, stávající bazén byl vyměněn za nový – větší a 
stabilnější a máme i nový prostorný altán. 
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2. Rok 2019 v jednotlivých službách 

 

  Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 

Pro službu DOZP je nejvyšší priorita spokojenost a nezávislost klienta. Posouváme 

standardy v bydlení tak, abychom vyhověli co nejvíce přáním a požadavkům klientů -  

většinou klienti žijí v jednolůžkových pokojích. Klienti žijí běžným životem. Hospodaří 

se svými vlastními finančními prostředky, nakupují, cestují, vaří, perou, chodí do 

terapeutických dílen nebo do práce a učí se trávit svůj volný čas. Naším cílem je 

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

přechod do služby s nižší podporou. Na zahradě domova byl vybudován nový 

zahradní altán a částečně se zastřešila venkovní terasa. Klienti tak mohou lépe a 

příjemněji tyto prostory v letních měsících využívat. 

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.  

V tomto roce začaly přípravy na vznik nové dětské domácnosti, která bude zpočátku 

zde na Domově, ale rádi bychom měli děti opět mimo zařízení, s tím máme již velmi 

dobré zkušenosti. Hodně se mluvilo s klienty, opatrovníky a hlavně zaměstnanci. Pro 

všechny to bude velká změna a my jsme se snažili být na ní co nejlépe připravení. 
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 Služba Chráněné bydlení v Ústí nad Labem 

 
 

Život ve službě chráněné bydlení je směřován tak, aby všichni klienti byli ve službě 
spokojeni. Klienti se i nadále aktivně zapojují do všech činností spojených s chodem 
domácnosti na bytech, jako je běžný úklid, vaření, praní, nakupování apod. Služba je  

pro klienty nastavena tak, aby vyhovovala všem klientům. I nadále je cílem služby 
pravidelnými nácviky podporovat klienty k větší samostatnosti. Klienti si postupnými 
nácviky zvykají na samostatnější život a na přijímání zodpovědnosti za své chování a 
toleranci k druhým lidem…a jde jim to moc dobře. 

Klienti služby byli během celého roku podporováni v uplatňování svých práv při 
každodenních činnostech. V souvislosti s uplatňováním práv klientů jim byla 
v průběhu celého roku individuálně poskytnuta podpora při jednání na úřadech a 
jiných institucích, lékařských prohlídkách a hlavně i při soukromých aktivitách. A že 
jich bylo…naši klienti jsou velmi akční – není víkend, který by v klidu strávili 
doma. Ústí n. L., Teplice, Děčín a jejich okolí nám po celý rok poskytlo spoustu 
možností, jak strávit volný čas a poznat něco nového…úžasný výlet byl na Erbenovu 
vyhlídku s přivítáním jara a s ohnivou šou, zoologická zahrada a její programy nás 
také nikdy nezklamaly, lázeňské město Teplice nás přivítalo na vyhlášené „lázeňské“ 
a na několika gastro festech….a to my rádi. Několikrát jsme se svezli lanovkou na 
Větruši a tam se zúčastnili pořádaných akcí….bylo toho za celý rok moc a vše jsme 
si společně s klienty báječně užili. Když už jsme museli zůstat doma, ani tehdy jsme 
nezaháleli…došlo i na učení….a ne jen ledajaké…základy němčiny a angličtiny se 
nám pak náramně hodily při našich zahraničních dovolených.  A všechny ostatní 
dovolené byly také fajn – krásně bylo v lázních v Poděbradech, nádherně v Českém 
Ráji a sluníčkově v Turecku. 
V roce 2019 celkem 7 klientů pracovalo na volném trhu práce. Klienti, kteří 
nepracovali na volném trhu práce, navštěvovali službu sociálně terapeutických dílen 
u několika poskytovatelů.  
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 Služba Chráněné bydlení v Teplicích 

 
Služba chráněné bydlení funguje v Teplicích již od roku 2014. Postupem času k nám 
klienti přicházeli, ale i odcházeli.  

V roce 2019 se nám podařilo pomoci jednomu klientovi najít zaměstnání v místní 
firmě a zároveň jsme mu zajistili spolupráci u Arkádie o.p.s.., která mu nabídla službu 
podporované bydlení. Klient se přestěhoval do svého prvního bytu. Splnil si svůj sen. 
Svým úspěchem inspiroval i několik našich dalších klientů.  

Naši klienti využívali nabízených terapeutických dílen - např. pravidelně navštěvují 
sociálně terapeutickou dílnu v Teplicích, ale nově i v Ústí nad Labem na Bukově a ve 
Vaňově a máme zájemce i o dílny ve Všebořicích.  

Klienti u nás mají možnost spolupráce i jinými sociálními službami, které využívají. 
Jsou to například služby Sociální agentury , o.s. Teplice a Ústí nad Labem, 
Slunečnice, o.s., Agentury Osmý den a Arkádie o.p.s.. Dva klienti jsou zaměstnáni na 
volném trhu práce.  

Jako každý rok si klienti vyrazili na dovolenou dle svého výběru. Dovolené jsou velice 
oblíbené. Dále po celý rok aktivně využívali nabídek volnočasových aktivit např. 
kulturní, hudební a poznávací akce v místě, ale i mimo město. Teplice jsou lázeňské 
město a akcí je zde opravdu dost.  

V blízkosti Teplic je „Stáj u Kaštánka“ a paní majitelka je naše dobrá kamarádka. Zde 
mohou klienti pořádat různé akce včetně jízdy na koni, čištění koní a opékání buřtů. 
Mezi pravidelné aktivity patří i „Zahrada Čech“, „Bukovská višeň“ – turnaj ve 
společenské hře „Člověče nezlob se“ v DS Bukov Ústí n. L. Další akce např. soutěž 
ve vaření polévky „Brtníky“, návštěva lázní Kyselka Bílina, Mikulášská nadílka Vaňov, 
Pražský hrad, a jiné…. 

Klienti si ve službě chráněné bydlení žijí svůj vlastní život. Sami si zajišťují úklid 
svých pokojů, ale i společných prostor tj. kuchyň, koupelna WC, zahrada. Někteří si 
chodí sami nakupovat snídaně a večeře…ostatní chodí společně s pracovníky. Učí 
se hospodařit se svým kapesným. Navštěvují si své lékaře dle svých potřeb. Učí se 
společnému soužití. Znají svá práva, ale i povinnosti…jako každý člověk.  

Samozřejmostí je naše malá pomoc, podpora a hlavně přátelský a individuální 
přístup pracovníků ke každému klientovi.  

Důležitá je pro nás i dobrá spolupráce s opatrovníky ať už z řad rodinných příslušníků 
nebo veřejných opatrovníků.  

Rok 2019 byl poslední rok společného fungování s DOZP 
Všebořice – od ledna 2020 již budeme fungovat 
samostatně – hodně se těšíme a zároveň budeme hodně 
vzpomínat….a určitě do budoucna i hodně 
spolupracovat. 
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3. Sportovní a kulturní akce v roce 2019 
 

Klienti z obou služeb i tento rok velmi aktivně využívali svůj volný čas - zúčastnili se 

mnoha akcí, které byly pořádány veřejně ve městě a jeho okolí, nebo byly službami 

nabízeny (např. Valentýnská zábava v Trmicích, pálení čarodějnic, dětský den, 

Bukovská višeň – turnaj „Člověče nezlob se“, turnaj v ruských kuželkách, Mikulášská 

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

aktivit vyhledávali sami a sami si vybírali, kterou akci chtějí navštívit (hokejová a 

basketbalová utkání… návštěvy muzeí, kin a divadel – na ty klienti vyrazili i do Brna, 

Prahy, Karlových Varů..). Klienti mají možnost volby, jak svůj volný čas trávit a využít. 

Do využívání volného času se vždy zapojovali i pracovníci z obou služeb, kteří 

klientům nabízeli podporu při všech jejich aktivitách. Všichni naši obyvatelé rádi jezdí 

na výlety a pravidelně na letní tuzemskou i zahraniční dovolenou. Během roku 

probíhalo také plno oslav narozenin i svátků na jednotlivých domácnostech, bytech i 

v restauracích. 

Náš Domov každoročně pořádá ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a 

Slezska a Ústeckého kraje soutěž Speciální hasičská olympiáda – letos, již podruhé, 

jsme se stali vítězi a získali tak putovní pohár a družstvo dětí se umístilo na pěkném 

čtvrtém místě. K pravidelným sportovním aktivitám patří kuželky a turnaj v kuželkách 

společně s Arkádií Teplice, soutěž v První pomoci a víkendová hipoterapie. 

Klienti se také zúčastňují mezinárodních sportovních akcí v individuálních a 

kolektivních sportech. Do Brna jsme se v tomto roce podívali s dětmi na Emil Open 

2019 – na Evropské hry handicapované mládeže, odkud děti opět přivezly několik 

zlatých a stříbrných medailí. A podruhé jsme se na Moravu, do Olomouce, vrátili 

v rámci Národních her v bocce ČHSO, kde nás reprezentovalo družstvo našich 

boccistů, kteří získali v soutěži družstev zlatou medaili ve skupině B a v soutěži 

jednotlivců obsadili krásná medailová místa.  

Rok 2019 byl také ve znamení úspěchů pro některé naše klienty v individuálních 

sportech - např. v únoru převzal náš klient ocenění za 1. místo v kategorii nejlepší 

handicapovaný sportovec Ústecka za rok 2018.  

Další klient se věnuje aktivnímu sportu ve vytrvalostním běhu. Během roku se 

zúčastnil 2x běžeckého půlmaratonu – jednou v Ústí a podruhé v Děčíně, v Teplicích 

se zúčastnil běhu Zámeckým parkem a pak nezapomněl ani na fenomenální 

běžeckou šou „Barvám neutečeš“…a všechny běhy vždy úspěšně dokončil.  

Nejen ve sportu jsme sbírali ocenění - v listopadu jsme se zúčastnili také soutěže 

„Hledáme talent 2019“, kde se náš klient, který úžasně hraje na klavír, umístil na 

prvním místě.  

I nadále nám funguje divadelní spolek „Jednou nohou venku“. Klienti již podruhé 

vyjeli na několikadenní letní divadelní soustředění. 

Na naší facebookové stránce – Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Všebořice – a nově i na instagramu, pravidelně zveřejňujeme informace a fotografie 

z oslav, výletů, ze sportovních aktivit…prostě ze života našich obyvatel. 
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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. 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.  
O svých problémech si mohou klienti pohovořit na pravidelných schůzkách – 
diskusních kroužcích – které probíhají na jednotlivých domácnostech a bytech 
jednou týdně. Dále se klienti pravidelně scházejí při setkání Etické komise - členové 
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 si klienti 
přinášejí z diskusních kroužků z jednotlivých domácností a bytů. Z každého setkání 
je pořizován zápis, který je vyvěšen a případná přání a požadavky jsou předávány 
vedení Domova. 
Jednou za dva týdny probíhá setkání Stravovací komise – 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.  

Další hodnocení služby, které v našem Domově pravidelně probíhá: 

 hodnocení osobních cílů klienta  
 stížnosti – klient má právo se vyjádřit k poskytování služby 
 dotazníky – Hodnocení průběhu sociální služby klientem – 1x ročně klienti 

hodnotí průběh sociální služby 
 dotazníky pro studenty a stážisty – studenti na praxi se před ukončením 

praxe vyjadřují ke způsobu a kvalitě poskytovaných služeb  
 rozhovory, setkání – s opatrovníky a zákonnými zástupci pravidelně hovoří a 

hodnotí způsob poskytování sociální služby Jedenkrát ročně je pořádáno 
setkání opatrovníků a zákonných zástupců s celým managementem Domova,  

 pravidelné porady managementu, domácností – pravidelné řešení a 
hodnocení chodu Domova, řešení námětů, připomínek a stížností 
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6. Statistické údaje k 31. 12. 2019 

Sociální služba 
domov pro osoby se 

zdravotním 

postižením 

chráněné 
bydlení 

kapacita 25 25 

počty klientů 

k 1. 1. 2019 25 24 

zahájení sociální služby 1 3 

ukončení sociální služby 2 2 

k 31. 12. 2019 24 25 

z toho: ženy 11 13 

muži 8 12 

           děti 5 0 

žadatelé 5 5 

odmítnutí žadatelé 3 2 

stupeň závislosti 

I.  2 6 

II.  18 13 

III. 3 6 

IV. 1 0 

věkové 

3 - 6 let 0 0 

7 - 12 let 1 0 

13 - 18 let 4 0 

19 - 26 let 3 2 

27 - 65 let 15 22 

66 let a výš 1 1 

typy postižení 

mentální postižení 22 25 

kombinované postižení 2 0 

mobilita 

bez omezení pohybu 22 25 

s částečným omezením 2 0 

s úplným omezením 

pohybu 
0 0 

pokoje 

jednolůžkové 13 19 

dvoulůžkové 6 3 

3 a více lůžkové 0 0 

 
právní 

způsobilost 

právně způsobilí 3 6 

omezení ve svéprávnosti 16 19 

klienti do 18ti let 5 0 

zaměstnaní 

klienti/školou 

povinní 

pracovní poměr 2 7 

dohoda o činnosti 0 0 

školáci 6 0 
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7. Personální zajištění služeb 

V DOZP Všebořice pracovalo k 31. 12. 2019 celkem  48 pracovníků,  
z toho přímou péči zajišťovalo celkem   37 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          17 
- pracovníci v soc. službách - CHB ÚL  5 
- pracovníci v soc. službách – CHB TP  9 
provozní pracovníci 
- vedoucí Domova     1 
- provozář       1 
- účetní       1 
- kuchařky       3 
- pomocná síla v kuchyni    1 
- pradlena       1 
- uklízečka - ÚL + TP     2 
- údržbář – CHB TP     1 
 

 

 

8. Úkoly z roku 2019 
 malování ve službě CHB TP – pokoje i společné prostory – splněno, 

všechny pokoje a společné prostory byly vymalovány 

 oprava rodinného domu ve Štursově ulici 25 (rozšíření služby CHB) – 
splněno, dům opraven a v listopadu zkolaudován  

 příprava k přestěhování 5 klientů ze služby DOZP do služby CHB – 
splněno, klienti se na přechod průběžně připravovali a společně s pracovníky 
domácností a opatrovníky byli na přestěhování připraveni 

 vznik nové dětské domácnosti v DOZP Všebořice – splněno částečně; 
domácnost vystěhovaná a připravená na drobné stavební úpravy, které 
proběhnou v únoru a březnu 2020  

 vybudování částečného zastřešení terasy ve Všebořicích – splněno; 
v červenci bylo zastřešení zrealizováno 

 postavení zakoupené pergoly ve Všebořicích a výměna bazénu – splněno; 
bazén i pergola v červnu předány k užívání 

 výměna plynových kotlů v kotelně v Teplicích – nesplněno; výměna bude 
realizována v roce 2020 

 uplatnění 1 klienta na otevřeném trhu práce – splněno; do zaměstnání na 
volném trhu práce nastoupili 2 klienti 
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 využívání volnočasových aktivit mimo domov - splněno; klienti hojně 
využívají aktivity mimo Domov 

 zapojení rodin do spolupráce s DOZP Všebořice (společné akce, schůzky 
IP, setkání opatrovníků…) – splněno; opatrovníci klienty častěji navštěvují a 
velmi aktivně se zapojili i do přípravy klientů na stěhování a také se více 
opatrovníků účastní schůzek individuálního plánování a schůzky opatrovníků 

 

9. Úkoly na rok 2020  

 oprava domácnosti 2 – příprava domácnosti pro nové dětské klienty 
(stavební a elektro opravy, výměna lina, oprava stávajícího vybavení + 
nákup nového...) 

 zajištění vzdělávání pro pracovníky pracující na domácnostech dětí – 
zaměřené na problematiku dětí 

 naplnění kapacity dětské domácnosti 
 zajištění volnočasových aktivit pro děti – individuálních aktivit 
 oprava přístupové cesty k vilám v ulici Štursova 
 získání dalšího rodinného domu pro dětskou domácnost ve spolupráci 

se zřizovatelem 
 zapojení rodin do spolupráce s DOZP Všebořice (společné akce, schůzky 

IP, setkání opatrovníků…) 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne:  18.2.2020     

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


