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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 – 22 míst (z toho 10 míst pro děti – dvě 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 – dvě domácnosti jsou pro 
dospělé klienty a jedna domácnost je dětská. Druhá dětská domácnost se nachází 
v rodinném domě na Bukově – v krásné vilové čtvrti. 
 
Služba chráněné bydlení je poskytována 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 
- Štursova 25, Ústí nad Labem - Bukov 

 
Kapacita služby – 18 míst (13 míst v pěti nájemních bytech a 5 míst v rodinném 
domě) 
 
Klienti služby chráněné bydlení žijí v nájemních bytech, které jsou součástí běžných 
bytových domů v městských čtvrtích města Ústí nad Labem a v jednom rodinném 
domě na Bukově – v krásné vilové čtvrti. 
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Do roku 2020 jsme vykročili již bez našich kolegů a klientů z Teplic…od 1.1.2020 
poskytujeme obě služby opět jen v Ústí nad Labem. Ale vykročili jsme zase, jak je už 
posledních pár let naším dobrým zvykem, stěhováním. Již od listopadu minulého 
roku jsme měli připravený zrekonstruovaný rodinný dům pro 5 nových obyvatel 
služby chráněné bydlení, kteří se hned první den nového roku do něj začali stěhovat 
z Domova ve Všebořicích…trošku jsme se stěhování obávali, ale všichni se do 
nového bydlení už dlouho těšili a na stěhování měli vše připravené…během jednoho 
dne bylo vše v novém domě. A to byla jen první část naší akce „škatulata batulata“ 
nebo spíš „kulový blesk“. Jen co se přestěhovalo 5 klientů do nového domu, na 
Domově ve Všebořicích se začali klienti „sestěhovávat“ do dvou 
domácností….samozřejmě, že se všemi bylo dopředu vše domluveno a každý si 
vybral domácnost, která mu nejvíce vyhovovala. Každý si mohl vybrat i pokoj a 
předem se domluvit, jak ho chce mít zařízený a jakými doplňky si ho zútulní. 
V únoru již všichni klienti bydleli v novém a domácnost, kde dříve tito klienti bydleli, 
se kompletně vystěhovala a připravila pro stavební firmu. Ta nastoupila koncem 
února a začátkem dubna bylo vše hotovo…opravené elektro rozvody, položená nová 
podlaha – někde lino a jinde zase plovoucí podlaha, příčky tady vybourané a jinde 
přistavěné, opravená kuchyňská linka, nakoupený nový nábytek….vše upraveno a 
zařízeno tak, aby se tato domácnost stala domovem pro 5 dětí. A od května se do 
domácnosti začaly děti stěhovat…a v říjnu už jich tu bydlelo všech pět. A abychom si 
tady všichni moc nezvykli, tak se nám podařilo sehnat a díky našemu zřizovateli i 
koupit další rodinný dům a dětská domácnost se tam po jeho rekonstrukci 
přestěhuje….už v roce 2022…a zase další rok budeme začínat stěhováním.  
Tento rok byl nejen ve znamení stěhování a nového zabydlování, ale také rokem 
něčeho, pro nás pro všechny, úplně nového…neznámého…nepředstavitelného. 
Slova pandemie a Covid-19 byla do té doby pro nás dost neznámá…a ani trochu by 
se nikdo nezlobil, kdyby to tak i zůstalo. Co to pro nás pro všechny znamenalo? 
Spoustu nových nařízení, která se k nám dostávala leckdy s velkým zpožděním a 
často se měnila ze dne na den….museli jsme se poprat s nákupem nedostatkového 
ochranného materiálu, vypracovat krizové plány, oželet spoustu akcí, přijmout ztrátu 
volnosti a poprat se se zavřenými obchody a službami…ale hlavně připravit se na 
něco, s čím jsme nikdo neměl žádnou zkušenost. To bylo asi to nejzásadnější. 
Dlouho jsme nákaze odolávali, ale až skoro úplně na konci roku nás ta potvora 
přepadla.  Ale zvládli jsme to….společně jsme to zvládli…všichni byli úžasní, trpěliví, 
stateční….klienti i zaměstnanci…všem patří velké DĚKUJI. 
 
I když byl tento rok úplně jiný, stejně jsme si ho společně užili….na dovolených, na 
sportovních akcích, při společných oslavách…prostě u nás doma…a to je to 
nejdůležitější. Víme, že si umíme společně ty dny užít a že nás žádná omezení 
nezastaví být spolu a rádi. 
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2. Rok 2020 v jednotlivých službách 

 

  Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 

Jedním z hlavních úkolů sociální služby je pomáhat lidem žít běžným způsobem 

života. Žít podle svého. Pro službu DOZP je důležitá hlavně spokojenost klienta. 

V případě jeho zájmu mu poskytujeme přiměřenou podporu v získávání dalších 

schopností a dovedností podle jeho přání a potřeb například hospodaření se svými 

vlastními finančními prostředky, zvládnutí činností spojených s chodem domácnosti 

jako je příprava jednoduchých jídel, nakupování, uklízení, samostatné cestování, 

obsluha pračky a žehličky. Klient může navštěvovat sociálně terapeutické dílny 

s různým zaměřením na rukodělné práce. Trávit svůj volný čas podle svého. Většinou 

klienti žijí v jednolůžkových pokojích, které si mohou vybavit dle svého uvážení a 

vkusu, zařídit si pokoj vlastním nábytkem, mít na pokoji věci, které jim dělají radost, 

vlastní televizi, počítač. Třikrát v týdnu si mohou vybrat ze dvou druhů jídel. Od pátku 

do pondělí si mohou připravovat večeře dle svého výběru. Pravidelně jezdí na 

dovolené i zahraniční.  Klienti žijí běžným životem. Na zahradě domova byl 

vybudován nový zahradní altán a částečně se zastřešila venkovní terasa, přibyl i 

větší bazén. Klienti tak mohou lépe a příjemněji tyto prostory v letních měsících 

využívat. 

Na odloučeném pracovišti ve vile v ulici Štursova 27 žije 5 klientů ve věkovém 

rozmezí 12-17 let. Snažíme se, aby se zde cítili co nejvíc jako doma, a tak je i 

postavena poskytovaná sociální služba. Děti chodí do školy, do školní družiny, 

obědvají ve školní jídelně, jezdí na školy v přírodě, účastní se akcí pořádaných 

školou. Do školy se dopravují městskou hromadnou dopravou samostatně už 3 klienti 

z této domácnosti. Naše služba se školou úzce spolupracuje. Doma k běžným 

činnostem patří příprava do školy, volnočasové aktivity dle vlastního výběru, nákupy, 

příprava večeře s podporou pracovníka, úklid domácnosti. Podporujeme klienty 

v jejich individuálních potřebách a přáních, jako je příprava na bydlení s nižší 

podporou, dokončení školy či učebního oboru, hledání brigády, vyhledávání 

volnočasové aktivity dle zájmu klienta a podobně.  

V tomto roce vznikla nová dětská domácnost, která bude zpočátku zde na Domově, 

ale máme již koupený dům kousek od Domova v ulici Bratří Čapků, kde proběhne 

rekonstrukce a následně se tato nová dětská domácnost do nového domu 

přestěhuje. Tato domácnost funguje stejně jako domácnost na odloučeném pracovišti 

ve Štursově 27. Na této domácnosti bydlí děti ve věkovém rozmezí 8-18 let. I tady se 

snažíme co nejvíce uspokojit specifické potřeby klientů. Tři klienti využívají městskou 

hromadnou dopravu a samostatně cestují do školy. U dvou klientů využíváme 

svozové služby.                                                  
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 Služba Chráněné bydlení v Ústí nad Labem 
 

Chráněné bydlení je podpora smysluplného a plnohodnotného života lidí se 
zdravotním postižením. Vždy se snažíme poskytovat službu tak, aby klient mohl i 
přes její užívání, vést co nejsamostatnější život srovnatelný se životem svých 
vrstevníků s přihlédnutím k udržení dobrých vztahů s rodinou, příbuznými a přáteli. 
Podporujeme samostatnost, soběstačnost a prosazování vlastní vůle klientů na 
základě individuálních potřeb a možností, zájmů a zálib. 

Služba chráněné bydlení vychází z individuálních potřeb jednotlivých klientů a je 
zaměřena především na nácviky soběstačnosti a pravidelné nácviky k samostatnosti 
klienta. V rámci služby klienti dle svého výběru docházejí do STD, sportovních klubů 
a na cvičení. Někteří klienti jezdí pravidelně do zaměstnání.  Pravidelně probíhalo 
individuální plánování, kterého se účastní i opatrovníci našich klientů. Klientům 
během roku byla poskytována podpora při jednáních na úřadech a jiných institucích, 
lékařských prohlídkách a na soukromých aktivitách. 

V lednu 2020 přešlo do služby chráněné bydlení ze služby DOZP celkem 6 klientů. 
Pět klientů se nastěhovalo do nově zrekonstruovaného domu v ul. Štursova 25. 
V bytě ul. Hornické Domy se uvolnilo jedno místo a na vzniklé místo přešel další 
klient ze služby DOZP. 

V novém domě jsou celkem 4 pokoje, z toho jeden pokoj je dvoulůžkový (pro pár). 
Dále se zde nachází společný obývací pokoj s kuchyní, sociální zařízení, prádelna a 
společná zahrada, která se neustále vylepšuje. Klienti si zvykali nejen na nové 
prostředí, ale i na nová pravidla, zvyky, ale také běžné povinnosti, které 
k normálnímu životu patří. Zapojují se do všech činností spojených s chodem 
domácnosti na bytech, jako běžný úklid, praní, vaření, nakupování apod. I nadále se 
všichni klienti po celý rok učili samostatnosti, hospodaření s financemi, nakupování 
apod. 

Klienti se celý rok věnovali svým aktivitám, jezdili za rodinami a navštěvovali STD, 
sportovní kluby a cvičení. V měsíci březnu vzhledem k nepříznivé situaci, která 
nastala, se všichni klienti museli vypořádat s volným časem, který jim vznikl 
v důsledku vládního opatření. Zaměstnanci služby chráněného bydlení se snažili 
klientům volný čas vyplnit a společně vymýšleli aktivity, které se daly uskutečnit 
doma. Za příznivého počasí chodili s klienty do přírody. Léto bylo již příznivější a 
klienti se mohli vydat na společnou dovolenou, nebo za rodinami a svými aktivitami. 

Bohužel nás na podzim opět v činnostech omezil nouzový stav, a tak nezbývalo nic 

jiného, než se zase tak trochu zastavit. ,,Zastavit?“ ,,néééé“…..😊 My jsme se 
nezastavili, jen jsme upravili podmínky tak, abychom klienty společnými silami 
zabavili.  

Bohužel i přes všechna hygienická opatření, které jsme během nouzového stavu 
dodržovali, se nám COVID 19 nevyhnul. Onemocněli dva klienti a dva zaměstnanci 

z chráněného bydlení. Společnými silami jsme to ale zvládli!!! 😊 

Služba chráněné bydlení se i rozrostla o dvě nové kolegyně. 
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3. Sportovní a kulturní akce v roce 2020 
 

V tomto roce, který nás všechny tolik překvapil, nás ani klienty neodradil a volný čas 

jsme se snažili využít, jak se dalo… poprvé se 4 klienti zúčastnili v rámci Tyršova 

týdne pod děčínským zámkem na Smetanově nábřeží a v přilehlé Mariánské louce 

prvního ročníku běžeckého překážkového závodu pro děti, dospělé a 

handicapované. Mohli si zde zkusit překonat 16 překážek přírodního, silového a 

dovednostního charakteru. Trať připravili zkušení závodníci z TJ Sokol Maxičky- 

Spartan Training Group Děčín a Predátor Workout Děčín. Byla to úplně nová 

zkušenost, kterou museli klienti zvládnout, ale jejich spokojené tváře na konci závodu 

vypovídaly o dobré volbě účastnit se tohoto závodu. Klienti dětského věku se opět 

zúčastnili mezinárodní sportovní akce v Brně, kde se konal Emil -Open- Evropské hry 

handicapované mládeže, odkud děti opět přivezly několik zlatých a stříbrných 

medailí. 

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

Slezska a Ústeckého kraje soutěž Speciální hasičská olympiáda – tento rok poprvé, 

díky covidové situaci, se tento tradiční závod nekonal. Přišli jsme i o turnaj 

v kuželkách, který pořádáme ve spolupráci s Arkádií Teplice.  

Během roku probíhalo také plno oslav narozenin i svátků na jednotlivých 

domácnostech, návštěvy kaváren. Dále se jezdilo na výlety, chodilo plavat, hrál se 

bowling a samozřejmě klienti vyjeli na společné dovolené…v tomto roce děti trávily 

čas v nádherné přírodě Česko Saského Švýcarska v Brtníkách, kde si již po třetí 

pronajaly roubenou chatu a celý týden zdolávaly rozhledny v okolí …Dymník, 

Tanečnici a Vlčí horu. Další týden byly v rekreačním středisku v Poslově Mlýně, tam 

zase bylo více plavání, skákání na mega trampolíně, hraní stolního tenisu a na 

bojovku. Domácnosti dospělých volili pohodovější dovolenou v krásném hotýlku 

s bazénem v Hřensku a na chalupě v České Kamenici.  

I klienti ze služby chráněné bydlení si letos, přes všechny překážky, užívali společnou 

dovolenou. Jedna parta se podívala do Třeboně a druhá parta se vydala směrem 

Trutnov. Tady si klienti užili výlety, plavání, grilování, sportování i společného 

ponocování. Také během roku proběhla spousta oslav narozenin a svátků. Klienti si 

užívali i slunečnou pohodu na zahradě nového domu. 

Ani na sport jsme nezapomněli – jeden náš klient se i v letošním roce věnoval 

aktivnímu sportu ve vytrvalostním běhu, jehož součástí je i překonávání překážek 

přírodního, silového a dovednostního charakteru. Během roku se zúčastnil dvou 

závodů v kategorii mužů…ani trestné „angličáky“ ho neodradily a závod vždy 

dokončil a i domů po svých dorazil.  

I nadále nám funguje, i když v letošním roce v omezeném režimu, divadelní spolek 

„Jednou nohou venku“. Jen klienti museli v letošním roce oželet několikadenní 

soustředění a představení pro veřejnost. 

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. 2020 

Sociální služba 
domov pro osoby se 

zdravotním 

postižením 

chráněné 
bydlení 

kapacita 22 18 

počty klientů 

k 1. 1. 2020 18 18 

zahájení sociální služby 4 6 

ukončení sociální služby 0 0 

k 31. 12. 2020 22 18 

z toho: ženy 9 9 

muži 5 9 

           děti 8 0 

žadatelé 6 7 

odmítnutí žadatelé 3 3 

stupeň závislosti 

I.  3 4 

II.  13 11 

III. 5 3 

IV. 1 0 

věkové 

3 - 6 let 0 0 

7 - 12 let 2 0 

13 - 18 let 6 0 

19 - 26 let 3 2 

27 - 65 let 10 16 

66 let a výš 1 1 

typy postižení 

mentální postižení 19 18 

kombinované postižení 3 0 

mobilita 

bez omezení pohybu 20 18 

s částečným omezením 2 0 

s úplným omezením 

pohybu 
0 0 

pokoje 

jednolůžkové 12 10 

dvoulůžkové 5 4 

3 a více lůžkové 0 0 

 
právní 

způsobilost 

právně způsobilí 2 2 

omezení ve svéprávnosti 12 16 

klienti do 18ti let 8 0 

zaměstnaní 

klienti/školou 

povinní 

pracovní poměr 0 7 

dohoda o činnosti 0 0 

školáci 10 0 
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7. Personální zajištění služeb 

V DOZP Všebořice pracovalo k 31. 12. 2020 celkem  39 pracovníků,  
z toho přímou péči zajišťovalo celkem   31 pracovníků 
 
- vedoucí služby DOZP     1 
- vedoucí služby chráněné bydlení    1 
- sociální pracovnice     1 
- všeobecná sestra     1 

 
- pedagogičtí pracovníci      2 
- pracovníci v sociálních službách – DOZP          18 
- pracovníci v soc. službách -  CHB    7 
provozní pracovníci 
- vedoucí Domova     1 
- provozář       1 
- účetní       1 
- kuchařky       2 
- pomocná síla v kuchyni    1 
- pradlena       1 
- uklízečka       1 
 

 

8. Úkoly z roku 2020  

 oprava domácnosti 2 – příprava domácnosti pro nové dětské klienty 
(stavební a elektro opravy, výměna lina, oprava stávajícího vybavení + 
nákup nového...) – splněno; v dubnu byla zrekonstruovaná domácnost 
předána stavební firmou k užívání 

  zajištění vzdělávání pro pracovníky pracující na domácnostech dětí – 
zaměřené na problematiku dětí- splněno; pracovníci dětské domácnosti se 
zúčastnili školení 

 naplnění kapacity dětské domácnosti- splněno; na domácnosti žije 5 dětí 
(od května příjem nových klientů a v říjnu kapacita domácnosti naplněna) 

 zajištění volnočasových aktivit pro děti – individuálních aktivit - splněno 
částečně - covid 

 oprava přístupové cesty k vilám v ulici Štursova- nesplněno; podklady pro 
vydání stavebního povolení předány na odbor dopravy a majetku již v dubnu 
2020 a do konce roku nebylo rozhodnutí vydáno  

 získání dalšího rodinného domu pro dětskou domácnost ve spolupráci 
se zřizovatelem- splněno; dům zakoupen a v květnu 2020 byl dům převeden 
do vlastnictví DOZP ÚL, p. o.  

 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 
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9. Úkoly na rok 2021 

 Zajištění následné služby pro 2 klienty z dětské domácnosti, kteří 
v tomto roce ukončí vzdělávání a dětskou domácnost opustí 

 naplnění kapacity dětské domácnosti – obsazení 2 volných míst 
 zajištění vzdělávání pro pracovníky pracující na domácnostech dětí – 

zaměřené na problematiku dětí 
 zajištění volnočasových aktivit pro děti 
 oprava přístupové cesty k vilám v ulici Štursova 
 zahájení rekonstrukce rodinného domu v ulici Bratří Čapků pro dětskou 

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

IP, setkání opatrovníků…) 
 ve službě CHB - dokončit přistup do zahradních prostor rodinného domu 

a přizpůsobení k využívání klientů na volnočasové aktivity (zahradní 
posezení, zhotovení kompostu) 

 najít nové, vhodnější bydlení místo dosavadního bytu v ul. Palachova 
663/47 (již nevyhovující dispozice bytu). 

 
 
 
V Ústí nad Labem, dne:  10.2.2021     

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


