adresa: DOZP Všebořice
Pod Vodojemem 312/3C
400 10 Ústí nad Labem
tel./fax: 472 741 483
vedení Domova: 602 627 182
soc. pracovník: 773 752 724

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Všebořice – služba domov pro
osoby se zdravotním postižením
Informace pro zájemce o služby Domova

email: dozp.vseborice.md@volny.cz
internet: www.domovvseborice.cz
IČO : 75149541
ředitelství: DOZP ÚL, p. o.
Čajkovského 1908/82
400 01 Ústí nad Labem
zřizovatel: Ústecký kraj

kde nás najdete:
Pod Vodojemem 312/3C, Ústí nad Labem
autobus č. 5 nebo 11 (směr OC Všebořice), zastávka
Všebořická nebo Lipová, za prodejnou Lidl, vedle MŠ
Kytička, naproti kostelíku

Na Výrovce 7, Ústí nad Labem
(dětská domácnost)
autobus č. 11 (směr OC Všebořice),
zastávka Na Spálence

Domov se nachází v centrálním městském obvodu ve
čtvrti Všebořice. V blízkosti Domova je dostatečná
občanská vybavenost a v blízkém okolí i spousta
zeleně. Samotný Domov je situován do zahrady.
Uživatelé služeb žijí v Domově ve třech samostatně
fungujících domácnostech. Děti žijí v rodinném
domku ve vilové čtvrti Ústí nad Labem – Klíše.
Podrobné informace o službě DOZP naleznete na
internetových stránkách
www.domovvseborice.cz

Kdo jsme?
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Všebořice je jedním ze středisek DOZP Ústí nad Labem,
p. o.; jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj.

Proč tady jsme?
Posláním služby domova pro osoby se zdravotním
postižením je pomocí přátelského a vnímavého přístupu
poskytovat lidem s mentálním postižením službu
zaměřenou na podporu rozvoje osobnosti, nezávislosti,
samostatnosti a podporovat je v možnosti žít běžným
způsobem života jako jejich vrstevníci.

Co nabízíme?
-

-

-

Pro koho tady jsme?
Cílovou skupinou uživatelů služby domova pro osoby
se zdravotním postižením jsou děti, mládež a dospělí s
mentálním postižením, případně s kombinovaným –
tělesnými či smyslovými vadami, poruchami v komunikaci
a specifickými poruchami učení, jež potřebují asistenci a
podporu při naplňování úkonů a činností běžného
denního života, individuálních potřeb a osobních cílů.
věková hranice: 3 – 64 let (osobám nad 64let je služba
poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování
sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením
tohoto věku).
chlapci i dívky, muži i ženy
celková kapacita je 25lůžek

ubytování v DOZP (1 a 2 lůžkové pokoje),
stravování a další s tím spojené služby (úklid,
praní…)
zajištění sociální práce během služby
zdravotní péči
vzdělávání ve speciální škole
pracovní terapie
kvalitní volnočasové aktivity (sport, kino, kultura,
sbor dobrovolných hasičů…)

spolupráci s ostatními poskytovateli služeb a
návaznost
služeb
(pracovní
rehabilitace,
podporované zaměstnávání …)

Jaké jsou naše cíle?
Cílem DOZP Všebořice je začlenění klientů do
běžného života s odpovídající mírou podpory a
s ohledem
na
jejich
individuální
schopnosti
prostřednictvím:
 rozvoje jejich dovedností a schopností (péče o
vlastní osobu, ochrana vlastních práv …)
 rozvoje spolupráce s jinými organizacemi, které
mohou přispět a podpořit integraci klientů do
společnosti (zaměstnávání na volném trhu práce)
 odbouráváním bariér mezi společností a
občanem s postižením (bydlení klientů mimo
Domov …)

