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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 2021 jsme všichni kráčeli s nadějí a lehkým optimismem, že snad tento rok 

bude tím, ve kterém zapomeneme na vše negativní a pojmy jako covid, mimořádná 

opatření, karanténa nebo lockdown budou už pouze nedílnou součástí minulosti a ne 

budoucnosti. Chtěli jsme, aby se v tomto roce již vše vrátilo do původního stavu. Aby 

si naši klienti mohli užívat života bez jakéhokoliv omezení. Bohužel se tak nestalo a i 

rok 2021 byl plný tenisového utkání, během kterého se nám dařilo žít chvilku bez 

pocitu omezení, aby nám následně covid opět snížil náskok. Ale ani my a ani naši 

klienti jsme se nevzdávali bez boje, a když byla možnost, vyjížděli na výlety, za 

kulturou nebo na letní dovolenou. Z covidu se postupně stal neoblíbený člen rodiny, 

který přichází bez předešlého objednání a pozvání a jeden nikdy neví, jak taková 

návštěva dopadne a kdy odejde. Všichni jsme se s ním naučili žít a přijmout vše, co 

obnáší. Po každé takové nelibé návštěvě se naštěstí každý pracovník i klient rychle 

otřepal a jel dál. Klienti, pokud to jen šlo, chodili do dílen a do práce, na nákupy a i na 

výlety a dovolené se vypravili. Děti a škola….škola stála, a to doslova skoro celé 

druhé pololetí, a děti se učily doma se svými pracovnicemi. A zvládly to společně, a 

na jedničku. 

Tento rok jsme, zcela výjimečně, nezahájili stěhováním. Ale ani trochu jsme 

nezaháleli – výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu Bratří 

Čapků 437“ proběhlo 3. srpna a 8. září začala samotná rekonstrukce. Na konci roku 

byly hotové všechny bourací práce a nastoupili elektrikáři, instalatéři, plynaři….prostě 

všichni, kteří ten náš dům pro našich pět dětí připraví k nastěhování, které proběhne 

v červenci 2022. V říjnu byla dokončena již dlouhodobě naplánovaná oprava 

přístupové cesty k oběma vilám ve Štursově ulici. Ani na ostatních domácnostech a 

bytech se nezahálelo – tam, kde bylo potřeba se vymalovalo, obě domácnosti 

dospělých si pořídily do obývacích pokojů nové sedačky a nezbytné doplňky, na 

dětské vile se opravila okna.…prostě běžná údržba. 

Na podzim se nám vrátila po mateřské dovolené sociální pracovnice, a tak se její 

zástupkyně mohla vrátit na svůj post vedoucí chráněného bydlení, kde už na ní 

netrpělivě čekali kolegyně s kolegou a hlavně klienti…. a jsme tak opět kompletní, ve 

Všebořicích je zase všechno v pořádku. 

I když byl i tento rok takový „divný“, stejně jsme si ho společně užili….na dovolených, 

na sportovních akcích, při společných oslavách, na zahradě u bazénu, při učení, při 

společné práci…prostě u nás… doma. Děkuji všem, že to s Vámi můžu zažívat…za 

Vaši dobře odvedenou práci. 
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2. Rok 2021 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 

tuzemské dovolené. V letních měsících mohou klienti využívat zahradu s okrasnými 

dřevinami a herními prvky, se zahradním altánem, částečně zastřešenou venkovní 

terasou, velkým bazénem, ohništěm a zahradním grilem. 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 11-17 let. Snažíme se, aby se zde cítili co nejvíc jako doma. Děti chodí do 

školy, do školní družiny, obědvají ve školní jídelně, pravidelně 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.  

Druhá dětská domácnost se čtyřmi klienty, která je umístěna v předním traktu hlavní 

budovy Domova funguje stejně jako dětská domácnost na odloučeném pracovišti ve 

Štursově 27. Na této domácnosti bydlí děti ve věkovém rozmezí 8-22 let. I tady se 

snažíme co nejvíce uspokojit specifické potřeby klientů. 2 klienti využívají městskou 

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

svozové služby.   

Tam, kde to je možné a rodina o to stojí, se snažíme o úzkou spolupráci s rodinou a 

především rodiči dětí. Někteří z klientů chodí pravidelně domů na víkendy a 

prázdniny. U jiných klientů jsou rodiče v pravidelném telefonickém kontaktu.   
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 Služba Chráněné bydlení v Ústí nad Labem 
 

 

Rok 2021…jak moc byl „náročný“ vzhledem ke covidovým opatřením? Nějaký čas 

klienti nechodili do sociálně terapeutických dílen ani do zaměstnání, museli omezit i 

návštěvy kulturních a sportovních akcí, nechodili ani do hospůdek a kaváren. 

Snažili jsme se nemoci předcházet, my zaměstnanci i klienti, ale bohužel, covid byl 

vytrvalejší, a tak se dostal skoro do každého bytu naší služby a i pár kolegů si 

nemocí prošlo. Tuto náročnou situaci jsme překonali, se ctí jsme se s ní poprali a 

jedeme dál… 

Jedna parta klientů byla na dovolené v kempu u Máchova jezera a druhá si 

dovolenou užívala v pronajaté chalupě v Dolním Podluží. Pobyt si všichni užili – bylo 

dost výletů, hodně grilování a i posezení u dobrého pivka se stihlo…i několikrát. 

Čtyři klienti, po ročním rezervování lázní, v září konečně vyrazili do Mšených lázní, 

kde si svůj pobyt náležitě užili. A pak už všichni s radostí utíkali za svými povinnostmi 

– někdo do práce a někdo do dílny. 

Naši divadelníci se vrátili k pravidelným zkouškám a čtení scénářů. V říjnu vyrazili na 

divadelní festival do Žatce, který je vždy spojen i s kulturním programem, diskotékou 

a přespáním.    

Společenské, kulturní a sportovní akce probíhali průběžně po celý rok, v rámci 

možností a dle individuálního výběru klienta….a málo jich nebylo. 

Ve službě se v letošním roce osazenstvo nezměnilo…jenom trochu se to 

chystá…😊. Stávající klienti se nás stále drží, nějak je nemůžeme „setřást“ … 

„odstřihnout“, ale některé už jen chvíli. Jeden náš klient udělal obrovský krok a 

domluvil se se službou podpory samostatného bydlení společnosti JURTA, že příští 

rok od nás odejde do svého bytu a využije jejich službu. Budeme na tom ještě chvilku 

všichni pracovat a věříme, že se mu jeho velký sen brzy splní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

www.domovvseborice.cz 

 

3. Sportovní a kulturní akce v roce 2021 
 

V tomto roce, který nás ani klienty už tolik nepřekvapil a ani neodradil, jsme se snažili 

využít volný čas, jak se dalo… 4 klienti se zúčastnili v rámci Tyršova týdne pod 

děčínským zámkem na Smetanově nábřeží a v přilehlé Mariánské louce druhého 

ročníku běžeckého překážkového závodu Raptor pro děti, dospělé a handicapované. 

Opět je čekalo 16 překážek přírodního, silového a dovednostního charakteru. Trať 

připravili zkušení závodníci z TJ Sokol Maxičky- Spartan Training Group Děčín a 

Predátor Workout Děčín. Tento závod již absolvovali minulý rok a velmi dobře si vedli 

i letos. Klienti dětského věku se opět zúčastnili mezinárodní sportovní akce v Brně, 

kde se konal Emil Open - Evropské sportovní hry 

handicapované mládeže, odkud děti opět přivezly 

několik zlatých a stříbrných medailí. Dva z nich se 

ještě zúčastnili, a velice úspěšně, sportovních her 

v Teplicích, kde i v lukostřelbě, v úplně nové 

disciplíně, obsadili medailová místa. Ani dospělí 

klienti nezůstali ve sportu pozadu a i letos se jim 

houpaly medaile na krku – vyrazili jsme do Brna na 

národní hry v bocce, které pořádalo Hnutí 

speciálních olympiád. Soutěžili jsme v jednom týmu společně s kamarády z Trmic a 

získali stříbrnou medaili v soutěži družstev a k ní pak ještě přidali jednu stříbrnou a 

jednu bronzovou medaili v soutěži jednotlivců. Klienti se 

zúčastnili i krásné sportovní akce Barvám neutečeš – 

někteří jako diváci a někteří se i aktivně zapojili. 

Jezdilo se na výlety (Církvice, Telnice, Zubrnice, výlet lodí do 

Lovosic…), chodilo plavat a hrál se bowling. Ke konci léta 

proběhlo i pár společenských a kulturních akcí jako například 

Babí léto, Pojďme si hrát, Dny otevřených dveří a pečení 

buřtů na zahradě.  

V říjnu velká většina klientů využila nabídky a odjela na 

prodloužený víkend do Zásady u Kadaně na hipoterapii 

spojenou s ukázkou výcviku psů a také s pěším výletem do 

nedaleké Kadaně. Tam si klienti prošli historickou část města Kadaně – prošli si 

nábřeží Maxipsa Fíka s vyhlídkou na Kadaňský hrad, Katovu uličku a přilehlé 

historické zahrady.  

I nadále nám funguje divadelní spolek „Jednou nohou venku“. Klienti se zúčastnili 

divadelního festivalu v Žatci. 

 

Na naší facebookové stránce – Domov pro osoby se zdravotním postižením 

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

z oslav, výletů, ze sportovních aktivit…prostě ze života našich obyvatel. 

 



 

 

www.domovvseborice.cz 

 

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. Via Europa, z. s., 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.  
I v tomto roce se klienti v obou službách scházeli na pravidelných schůzkách svých 
domácností/bytech – diskusních kroužcích, kde si klienti pohovořili o svých 
problémech, přáních a záležitostech kolem chodu své domácnosti/bytu. Pravidelně 
se také scházela stravovací komise, probíhaly porady domácností a 
managementu, v polovině roku a na konci roku proběhlo hodnocení osobních cílů 
klientů a po celý rok jsme byli ve spojení s opatrovníky a zákonnými zástupci dětí 
(vzhledem k situaci, hlavně v telefonickém kontaktu).  
Klienti byli také zvyklí se pravidelně setkávat na jednání Etické komise - vzhledem 
ke covidové situaci byla Etická komise pro rok 2021 pozastavena. V novém roce se 
však rozjede opět nanovo. Čekají ji menší změny, kterými budeme reagovat na to, že 
velká část klientů již žije mimo hlavní budovu a není tak jednoduché najít jeden 
termín, který bude vyhovovat všem. Ale jako vždy, cestu si najdeme. 
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6. Statistické údaje k 31. 12. 2021 

Sociální služba 
domov pro osoby se 

zdravotním 

postižením 

chráněné 
bydlení 

kapacita 22 18 

počty klientů 

k 1. 1. 2021 22 18 

zahájení sociální služby 1 0 

ukončení sociální služby 2 0 

k 31. 12. 2021 21 18 

z toho: ženy 9 9 

muži 5 9 

             děti 8 0 

žadatelé 4 1 

odmítnutí žadatelé 2 0 

stupeň závislosti 

I.  2 3 

II.  12 12 

III. 4 3 

IV. 2 0 

věkové 

3 - 6 let 0 0 

7 - 12 let 2 0 

13 - 18 let 6 0 

19 - 26 let 2 2 

27 - 65 let 10 15 

66 let a výš 1 1 

typy postižení 

mentální postižení 18 17 

kombinované postižení 3 1 

mobilita 

bez omezení pohybu 20 18 

s částečným omezením 2 0 

s úplným omezením 

pohybu 
0 0 

pokoje 
jednolůžkové 12 10 

dvoulůžkové 5 4 

 
právní 

způsobilost 

právně způsobilí 2 2 

omezení ve svéprávnosti 11 16 

klienti do 18ti let 8 0 

zaměstnaní 

klienti/školou 

povinní 

pracovní poměr 0 7 

dohoda o činnosti 0 0 

školáci 9 0 
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7. Personální zajištění služeb 

V DOZP Všebořice pracovalo k 31. 12. 2021 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      1 
- pracovníci v sociálních službách – DOZP          19 
- 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 2021 

 Zajištění následné služby pro 2 klienty z dětské domácnosti, kteří 
v tomto roce ukončí vzdělávání a dětskou domácnost opustí – splněno 
částečně; jeden klient odešel do následné služby CHB v Liberci 

 naplnění kapacity dětské domácnosti – obsazení 2 volných míst – 
splněno; kapacita domácnosti byla během roku naplněna 

 zajištění vzdělávání pro pracovníky pracující na domácnostech dětí – 
zaměřené na problematiku dětí splněno; pravidelně probíhají supervize a 
intervize 

 zajištění volnočasových aktivit pro děti – splněno částečně; zajištěno 
vlastními nabídkami 

 oprava přístupové cesty k vilám v ulici Štursova – splněno; cesta byla 
v říjnu předána k užívání 

 zahájení rekonstrukce rodinného domu v ulici Bratří Čapků pro dětskou 
domácnost – splněno; rekonstrukce byla zahájena v září 2021 

 zapojení rodin do spolupráce s DOZP Všebořice (společné akce, schůzky 
IP, setkání opatrovníků…) – splněno; komunikace probíhá pravidelně, 
opatrovníci se více účastní schůzek individuálního plánování; schůzka 
opatrovníků přesunuta (covidová opatření) 

 ve službě CHB - dokončit přistup do zahradních prostor rodinného domu 
a přizpůsobení k využívání klientů na volnočasové aktivity (zahradní 
posezení, zhotovení kompostu) – splněno částečně; zajištěn kompostér a 
částečně upraveno místo k venkovnímu posezení 

 najít nové, vhodnější bydlení místo dosavadního bytu v ul. Palachova 
663/47 (již nevyhovující dispozice bytu) – nesplněno; úkol přesunut do roku 
2022 
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9. Úkoly na rok 2022 

 Zajištění dalšího vzdělávání pro 2 klienty z dětské domácnosti 

 zajištění následné služby pro 2 klienty z dětské domácnosti, kteří v tomto 

roce ukončí vzdělávání a dětskou domácnost opustí 

 dokončení rekonstrukce, zajištění vybavení domu pro dětskou 

domácnost a přestěhování dětské domácnosti do tohoto rodinného 

domu 

 připravení uvolněné domácnosti pro dospělé klienty s vyšší mírou 

podpory včetně zajištění vybavení a personálu 

 najít nové, vhodnější bydlení místo dosavadního bytu v ul. Palachova 

663/47 (již nevyhovující dispozice bytu) a najít vhodnější bydlení místo 

dosavadního bytu v ul. Za Vozovnou 1 (již nevyhovující provozní 

podmínky na DS Bukov – uzavření vchodu, podřizování se omezením 

v době covidových opatření...) 

 zajištění sportovních volnočasových aktivit nejen pro děti 

 
 
 
V Ústí nad Labem, dne:  24.2.2022     

 
Vypracoval: Mgr. V. Veselá,  
Bc. A. Růžičková, Ing. Bc.  J. 
Grösslová, Bc. M. 
Kindermannová             

 
 


