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Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem 
 

 
 

 
 

 
 

 
„Transformace sociálních služeb“ 

(shrnutí změn v poskytování sociálních služeb) 
 
 

 
Důsledek transformace DOZP Hliňany na organizační strukturu a poskytování sociálních 
služeb organizace DOZP Ústí nad Labem: 
 
1. Zánik DOZP Hliňany, přechod klientů a zaměstnanců do sociálních služeb, které 

poskytuje organizace – domov pro osoby se zdravotním postižením (12 klientů),  
chráněné bydlení (26 klientů) a domů nebo do jiných služeb (4 klienti). 
  

2. Co bylo potřeba udělat 
 

a) Při realizaci transformačního plánu DOZP Hliňany bylo potřeba současně upravit 
podmínky pro poskytování sociálních služeb tak, aby každý klient měl stejné 
podmínky a nabídku služeb. Neuměli jsme si představit situaci, že „klientům Hliňan“ 
bude poskytována sociální služba podle kritérií transformace a ostatním klientům ne 
(ve stejné sociální službě). 

- Ubytovací podmínky 
- Nabídka služeb a aktivit 
 

b) domov <-> instituce – přenos kompetencí 
- Život v domácnostech více podle potřeb a přání klienta. Omezení, zmírnění 

tvrdosti některých předpisů nebo „nevydání“ některých 
- Aktivizace klienta – dlouhou dobu život probíhal „na povel“, „bez diskuzí“. 

Vést klienty k pochopení vztahu chtění „co chci“ a povinnosti „co musím“. 
Aktivní zapojení do individuálního plánování průběhu sociální služby a jejího 
hodnocení.  
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- Individuální a partnerský přístup, možnost svobodné volby při plánování a 
hodnocení průběhu poskytování sociální služby. Poskytování péče takovým 
způsobem, aby klient mohl žít, pokud to bude vzhledem k zdravotnímu stavu 
možné, běžným způsobem života.  

- změna registrace -  sociální služba po celý život – jediné omezení je ve 
schopnosti poskytovatele zajistit potřebnou službu klientovi  
„Osobám ve věkové kategorii "mladší senioři (65-80 let)" a "starší senioři (nad 
80 let)" je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování 
sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto 
osoby žily v zařízení ještě před dosažením této věkové hranice).“ 

- Orientace na život, aktivity mimo domov – uplatnění na trhu práce, využití 
služeb a nabídek okolí, volnočasové aktivity. Zapojení klienta do vyřizování 
svých osobních záležitosti s podporou zaměstnance 

- Denní aktivity (v minulosti byl prováděny obvykle přímo v zařízení) přesunout 
mimo ubytovací prostory – v našich podmínkách systém sociálně 
terapeutických dílen 
 

c) Spolupráce, součinnost s opatrovníky – jejich zapojení do ovlivňování obsahu a 
hodnocení průběhu poskytování sociální služby. Zájem rodiče, opatrovníka –pro 
klienta zajistit ubytování, stravování, potřebnou péči vzhledem ke zdravotnímu 
postižení, dohled. 

d) Otevřenost vůči svému okolí – místní komunita,  
e) Nastavení služby, procesů tak, aby klient, který sociální službu využívá, měl možnost 

ze služby odejít nebo změnit poskytovatele s nižší mírou podpory  
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3. Změna struktury poskytovaných sociálních služeb 

Počet klientů ve službách – kapacita 1. 1. 2009 
    

Zařízení 
Denní 
stacionář 
Úsměv 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením Celkem 

kapacita 
Sociální služba 

Hliňany Severní 
Terasa 

Trmice Všebořice 

§43 Podporované bydlení 
   

4 
 

4 

§44 Odlehčovací služby 
  

3 
  

3 

§46 Denní stacionář 20 
 

6 
  

26 

§47 Týdenní stacionář 
  

6 
 

6 12 

§48 Pobytová služba    (dozp) 
 

40 28 18 27 113 

§51 Chráněné bydlení    (chb) 
    

3 3 

§67 Sociálně terapeutické dílny 
      

Celkem 20 40 43 22 36 161 

 Počet klientů ve službách – kapacita 1. 1. 2017 
    

Zařízení 
Denní 
stacionář 
Úsměv 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením Celkem 

kapacita 
Sociální služba 

Hliňany Severní 
Terasa 

Trmice Všebořice 

§43 Podporované bydlení 
   

5 
 

5 

§46 Denní stacionář 14 
 

2 
  

16 

§48 Pobytová služba    (dozp) 
  

24 26 25 75 

§51 Chráněné bydlení  (chb) 
  

16 
 

25 41 

§67 Sociálně terapeutické dílny 22 
    

22 

Celkem 36 
 

42 31 50 159 

 
Počet klientů ve službách – změny podle služby 

 

Podle služby 

 

Pobytové služby Ambulantní (terénní) služby 

Rok 2009 

Domov 
pro 
osoby 
se ZP 

Týdenní 
stacionář 

Odlehčovací 
služba 

Chráněné 
bydlení 

Denní 
stacionář 

Podpora 
samostatného 
bydlení 

Sociálně 
terapeutická 
dílna 

113 12 3 3 26 4 
 

131 30 

161 

Rok 2017 

75   41 16 5 22 

116 43 

159 

Pobytová služba – DOZP - domov, TS - týdenní stacionář, CHB - chráněné bydlení 
Ambulantní služba – sociálně terapeutická dílna (STD), denní stacionář (DS), podpora samostatného bydlení (PB, terénní) 

 
 
 
 
 
 
 



4 

Odlehčovací služba - velmi málo využívána - 2 - 3 x za rok na dobu 10 - 14 dnů. V případě naléhavé 
potřeby a volné kapacity lze situaci řešit. 
 
Týdenní stacionář - nenaplněnost (50% kapacity) a menší zájem o tuto službu; došlo k přehodnocení 
významu této služby - "při poskytování pobytové sociální služby podporujeme vztahy klienta s rodinou 
a příbuznými, nemáme problém kdykoli klientovi umožnit pobyt u příbuzných a vrátit část úhrady. 
 
Denní stacionář - tato sociální služba nebude zřizována, postupně zanikne přirozeným úbytkem 
klientů. Současně je záměr jej přesunout na adresu Svojískova, DOZP Severní Terasa do přízemí 
pavilonu B z důvodu lepší dopravní obslužnosti. 
 

 
Organizace zřizovaná Ústeckým krajem je zaměřena na poskytování „drahých“ pobytových 
sociálních služeb. Klientem organizace je občan, který nabízenou službu potřebuje a patří do 
cílové skupiny; který vzhledem ke svému „znevýhodnění“, finančním možnostem a sociální 
situaci nenašel jiného poskytovatele.  
Také jsou to děti na základě soudního rozhodnutí o ústavní péči. 
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4. Přechod celé organizace na strukturu domácností u pobytových sociálních služeb (dozp a chb) 
 

Počet pracovníků v sociálních službách, pedagogů a zdravotnických pracovníků v roce 2009 

Služba 
Oddělení 

Klientů 
Zaměstnanci 

Podpora 
24 hodin 

Přímá 
péče 

Ošetřov
atelské 

PSS Pedag. Zdra
v 

Celkem 

DOZP Hliňany 1 1 40 13 2 5 31 / 11 ano 

DOZP Severní 
Terasa 

1 1 37 10 1 
4 

21,5 ano 

DOZP Trmice 1  18 9   13,75 ano 

DOZP Všebořice 1 1 33 9 5 2 22 ano 

CHB Všebořice   3      

Denní stacionář   30 2 1,5 4,25 9,25  

Ředitelství -THP       5  

DOZP UL 4 3 161 43 9,5 11 
102,5 / 

39 
 

 

Počet pracovníků v sociálních službách, pedagogů a zdravotnických pracovníků v roce 2017 

Služba 
Domácnosti 

Klientů 
Zaměstnanci 

Podpora 
24 hodin 

individu
ální 

skupin
ové 

PSS + 
SocPra 

Peda
gog 

Zdrav
otník 

Celkem / 
ostatní 

DOZP Severní 
Terasa 

8 3 40 27  3 39 / 9  

DOZP   3 24 11,5  3  ano 

CHB - byty 3  7 4     

CHB byty Jateční 5  9 11,5    ano  

DOZP Trmice  4 31 19,5  1 
24,25 / 

4,75 
 

DOZP - Za Humny  2 14 8,5    ano 

DOZP - Gorkého  2 12 10    ano 

Podpora bydlení   5 1     

DOZP Všebořice 5 6 50 33 2 1 43 / 7  

DOZP  3 21 13 1   ano 

DOZP - děti  1 4 4 1   ano  

CHB - byty 5  13 6     

CHB  skupina  2 12 10    ano 

Denní stacionář 
+STD 

  
16 + 
22 

3,5 + 
8,5 

  16 / 3  

ředitel, ekonom, personalista, účetní (2) a centrální údržba (3) 8 / 8  

DOZP UL 13 13 159 91,5 2 5 
130,25 / 

31,75 
 

 
Transformace předpokládala vznik individuálních (do 2 klientů) a skupinových domácností (3 až 6 
klientů) s ubytováním v jednolůžkových pokojích (výjimečně dvoulůžkových).  
Byla snaha minimalizovat počet klientů na jedné adrese (budově), přizpůsobit podmínky bydlení 
záměrům a cílům transformačního procesu.  
 
Pozn.:  
Celkem 12 klientů na jedné adrese je "provozně, nákladově únosné", ale vhodnější je členění do třech 
domácnosti po 4 klientech.   
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U stávajících zařízení – DOZP Severní Terasa (Svojsíkova), DOZP Trmice (Za Humny), DOZP Všebořice 
(Pod Vodojemem) nebylo z prostorových důvodů možné dodržet doporučený počet klientů 
v domácnosti. Podařilo se však upravit stávající objekty tak, že nejvyšší počet v domácnostech bude 8 
(9) klientů u DOZP Severní Terasa.  
Doporučený postup č. 2/2016 - Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované 
pobytovou formou – naplňujeme, podmínky jsou lepší, než standard předpokládá 
 
Také bylo nutné zvážit ekonomickou „únosnost“ změn. Například: 

 
Objekt DOZP Severní Terasa (původní 
určení jesle) začlenit do systému 
služeb – ubytování ve třech 
domácnostech pro 24 klientů ve dvou 
samostatných budovách.  
Ve třetí budově využit prostorů k 
„technickému zázemí organizace“ – 
stravování, případně prádelna. 
Objekt je před rekonstrukcí 
technického zázemí. 
Je již využívána příprava obědů pro 
DOZP Trmice a sociálně terapeutickou 
dílnu. 
 
 

 
 

 
Objekt Chráněného bydlení 
Vrchlického 1242/19, Teplice 
(původně kojenecký ústav) – 
ubytování v dvou domácnostech pro 
12 klientů. Rekonstrukce objektu 
financována z projektu transformace. 
Objekt je větší, proto zde byla zřízena 
sociálně terapeutická dílna 
s okamžitou kapacitou 4 klienti, 2 
zaměstnanci. Celkem využívá služby 
dílny 25 klientů 
 
 

 
 
 
 
 

Podobné podmínky, někdy úplně stejné, byly vytvořeny pro všechny klienty pobytových služeb 
DOZP Ústí nad Labem – ať už pro domov pro osoby se zdravotním postižením nebo chráněné bydlení.  
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Domácnost: 
Ubytování: 
- je stavebně oddělena, 
- Jednolůžkové nebo dvoulůžkové 

pokoje 
- Koupelna, WC, (u některých 

domácností 2x) 
- je standardně vybavena vším 

potřebným pro přípravu stravy 
(varná deska, trouba, myčka, 
lednice, digestoř, nádobí, příbory, aj) 

- pro úklid a praní (pračka a někde 
také sušička)  

Foto – CHB Teplice 
 

Foto – DOZP Severní Terasa 

Stravování: (možnosti) 
1. Celodenní stravu zajistí organizace  
2. Stravu si zajistí klient – zejména ve 

službě chráněného bydlení 
3. Částečně klient, částečně organizace 

– u naší organizace oběd obvykle 
připravuje organizace; snídaně a 
večeře jsou připravovány na 
domácnostech s podporou 
zaměstnanců. 

Důvod, proč se orientujeme na třetí 
možnost je potřeba, aby klient přes den 
mohl být na aktivitách mimo domácnost 
(„v práci“) a nebyl vázán na přípravu jídla. Pokud by jídlo nechtěl, může být podle požadavku 
upravena smlouva. 
 
Zajištění stravování – vyzkoušeli jsme dodávku obědů od externího dodavatele pro chráněné bydlení 
v Teplicích – v roce 2014 a 2015. Bylo dost připomínek ze strany klientů a zaměstnanců.  
Od ledna 2016 obědy pro CHB Teplice zajišťuje Domov Všebořice. 
Od ledna 2015 obědy pro DOZP Trmice zajišťuje kuchyň Severní Terasa 
(U organizace je připravováno v týdnu cca 180 – 200 obědů; budou je připravovat dvě kuchyně; 
rozvoz zabezpečuje organizace) 
 

Zabezpečení chodu domácnosti: 
Každá domácnost funguje samostatně a na každé domácnosti pracuje stálý tým zaměstnanců. 
Cílem zaměření činnosti je, aby klient zvládal co nejvíce činností péče o svou vlastní osobu, 
zvládání (nebo podíl) činností, které jsou běžné v životě lidí. 

– prosazování praxe, aby se klienti podíleli na zabezpečení chodu domácnosti s podporou 
zaměstnance (drobné domácí práce, atd) 

– částečná příprava stravy (od nákupu až po přípravu jídla – obvykle snídani nebo večeři),  
– dále praní osobního prádla (ložní prádlo, případně další osobní prádlo podle potřeb 

zajišťuje organizace) 
 

V domácnostech se předpokládá individuální přístup ke klientům a co největší přiblížení 
klienta k běžnému životu…tzn. v domácnostech bydlíme, ale všechny ostatní aktivity se 
odehrávají mimo bydlení…tj. škola, dílny, práce, nákupy, úřady, zábava… 
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5. Podstatné zlepšení ubytovacích podmínek ve stávajících zařízeních. 
 

Ubytování klientů 

Počet lůžek 1 2 3 4 5 6 7 a více 

V roce 2009 8 20 9 4 2 1 1 

V roce 2017 57 27 2 ----- ----- ---- ----- 

 
 
Některé náklady - 511 - údržba; 558 + 501 – DDH      v tis. Kč 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem 

HL - investice 

Transformace 
    28 251   28 251 

Severní Terasa (ST) 782 430 286 267 377 2 962 549 5 653 

ST - investice  220 275  6 117 11 603  18 215 

Trmice (TR) 829 717 366 990 701 375 923 4 901 

TR investice    866    866 

Všebořice (VS) 613 374 215 419 1 526 1 095 1 797 6 039 

VS investice 269    1 069  405 1 743 

Údržba + DDHM 2 224 1 521 867 1 676 2 604 4 432 3 269 16 593 

Investice 269 220 275 660  7 186 449 405 49 075 

 
 

 

 
 
 
 
 
6. Individualizace poskytované sociální péče  

V roce 2009 byla struktura organizace postavena na – oddělení nebo úseků péče a jeden 
zaměstnanec v průběhu pracovní směny se věnoval současně 6 – 14 klientům.  

K 1. 1. 2017 je struktura organizace postavena na domácnostech 
Na skupinové domácnosti je přes den obvykle jeden zaměstnanec, část klientů je na aktivitách 
mimo domácnost – zaměstnání, sociálně terapeutická dílna organizace, nákupy, volnočasové 
aktivity a aktivity u neziskových organizaci (Jurta, Slunečnice, Agentura Osmý den, Arkádie). 
Na domácnosti pak zůstanou 2-3 klienti a jeden pracovník v sociálních službách a prostor pro 
individuální práci je vytvořen – je pouze otázkou, jak bude využit. 
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7. Sociálně terapeutická dílna organizace (STD) 
Tato sociální služba plní u organizace důležitou úlohu. Zabezpečuje pro klienty chráněného 
bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením, možnost odejít z domácnosti (místa 
ubytování) za smysluplnou činností. Ne každý klient má zaměstnání, ne každý klient má možnost 
využit nabídky sociální služby u jiných organizací (např. neziskových). 
- poskytuje služby mimo ubytovací prostory klientů, na 4 adresách – Čajkovského 1908/82, 

Ústí nad Labem; ul. Všebořická 181/35, Ústí nad Labem; ul. Fűgnerova 297/23, Trmice; ul. 
Vrchlického 1242/19, Teplice, Kozinova 1240/1, Ústí nad Labem - Střekov.  

- Její okamžitá kapacita je 20 klientů, kterým se věnuje 8 (9) pracovníků v sociálních službách 
(sociální pracovník).  

- Obvyklý čas podpory je 2x 3 hodiny denně (dopoledne a odpoledne), jeden zaměstnanec se 
věnuje 2, maximálně 3 klientům. Denně (po-pá) prochází pracovišti STD 35 až 40 klientů 
organizace. Počet minimálně 3 (6) hodinových činností za měsíc je přibližně 742 – 895. 

- Organizace měla k 31. 12. 2016 uzavřeno celkem 106 smluv, z toho 101 klienti naší 
organizace. 

 
Doporučený postup č. 1/2016 - na podporu realizace prostupného systému sociální a 
pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením – cíle, poslání a vlastní činnost je 
v souladu s doporučením. 

 
 

 
 
 

8. Náklady na sociální služby v letech 2009 až 2016 
v tis. Kč 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pobytová / 
klient 

288 327 320 324 337 397 440 435 

Ambulantní / 
klient 

150 138 176 177 187 170 160 165 

         

Materiál (501) 7 102 5 963 5 824 5 813 5 624 6 042 5 194 5 360 

Energie (502) 2 318 2 607 2 976 2 833 3 173 2 863 2 386 2 249 

Opravy (511) 1 179 2 689 1 195 904 1 305 1 670 3 577 2 303 

Ostat. služby 
(518) 

1 715 1 787 
2 019 

2 507 2 347 3 064 3 438 3 315 

Mzdové nákl. 
(521) 

21 813 22 605 
23 757 

24 305 25 196 27 459 30 115 31 546 

Zák. odvody 7 442 8 161 8 341 8 541 8 837 9 530 10 758 11 558 

DDHM 1 455 843 1 115 596 953 1 594 884 938 

Náklady celkem 42 307 45 639 46 150 46 515 48 549 53 609 57 991 59 033 

Výnosy celkem 42 359 45 743 46 186 46 660 48 576 53 818 58 116 59 232 

 
 
Podíl mzdových nákladů / celkové náklady 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mzdové náklady 29 255 30 766 32 098 32 846 34 033 36 989 40 873 43 104 

% 69,15% 67,41% 69,55% 70,61% 70,10% 69,00% 70,48% 73,02% 
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9. Budoucnost sociálních služeb, organizace 
a) Změna žadatelů o službu 

 Bude více požadavků na umístění klienta, u kterého k mentálnímu postižení 
bude přidruženo např. poruchy chování nebo některé psychiatrické poruchy 

 Umístění klientů, kteří dlouhá léta byli u rodičů a ti již nemohou poskytovat 
potřebnou péči – věk žadatele pak může být víc než 55 – 60 let. 

 Umístění klientů s mentálním postižením z domovů, ústavů po dosažení 
zletilosti, které se nepodařilo „umístit“ 

b) Obsahová práce STD 

 Funguje využití STD co do počtu poskytnutých služeb (pro 35 – 40 klientů 
denně 

 Pro část klientů funguje obsahová náplň poskytovaných služeb 

 Je zde však část klientů, kterým obsahová náplň již nedostačuje – řešit náplň 
aktivit, rozšíření o vhodné aktivity, možno také kvalifikaci zaměstnanců. 

c) Posílení „mužského elementu“ u pracovníků v sociálních službách (10 z 91,5 
zaměstnanců) – doufám, že se podaří zlepšit finanční ohodnocení (dosažený 
průměrný plat (hrubý příjem) pracovníků v sociálních službách v roce 2016 byl 18 323 
tis. Kč – 2/3 průměrné mzdy v ČR 

d)  
 
 
 
 
 
Co řešit - náměty: 

1. Výkon ústavní péče – když soud zbaví rodiče práva výchovy dítěte a umístí dítě do 
zařízení sociální péče, měl by současně rozhodnout, že náklady na péči budou 
náklady státu. Obvykle je dítě umístěno do zařízení proto, že jsou poškozovány jeho 
práva, je mu ubližováno. Nezřídka dítě pochází ze sociálně slabých poměrů, u rodičů 
je nízká míra právního vědomí. 
Po rozhodnutí o umístění dítěte do ústavu následuje správní řízení o stanovení 
úhrady za stravu pro osoby odpovědné za výchovu dítěte do dosažení věkové hranice 
18 let (zákon o rodině).  Je běžné, že osoby povinné (obvykle rodič, rodiče) se 
správního řízení neúčastní, na výzvy nereagují a úřadem je i bez jejich účasti 
stanovena úhrada za stravu snížena o příspěvek na dítě. Rodiče stanovenou úhradu 
neplatí a pak následuje řešení pohledávek ze správního rozhodnutí. 
 

2. Možnost vzniku „skrytých dluhů“ 
Posláním zákona o sociálních službách je pomoc občanům, kteří jsou určitým 
způsobem „znevýhodněni“ oproti běžné populaci. 
Poskytnutí sociální služby podle zákona o sociálních službách by nemělo umožnit 
situaci, kdy je občanovi poskytnuta potřebná sociální služba, poskytovatel sociální 
služby má právo některé úkony péče vyúčtovat a nemusí jej zajímat, zda občan „na to 
má, nebo nemá“. Např. ve službě chráněné bydlení.  
Tento stav je zřejmě i u jiných hrazených sociálních služeb, kde občan nemá 
povinnost sdělit své příjmy a poskytovatel není povinen brát ohled na finanční situaci 
občana. 
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Severní Terasa: 
3 domácnosti 
24 klientů 
a 
kuchyň pro DOZP Trmice a STD 
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CHB Teplice 
2 domácnosti 
12 klientů 
a 
Sociálně terapeutická dílna 
4 klienti / 2 zaměstnanci 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


