
 



Vážení rodiče, přátelé, kolegyně, kolegové 

ve dnech 5.–11. října 2020 APSS ČR vyhlásila již XII. Týden 
sociálních služeb. Vzhledem k aktuálnímu vývoji šíření onemocnění 
COVID-19, se dny otevřených dveří v zařízení SSP TEREZA budou konat 
formou online.  

I přes složité období s pandemií Covid-19 se klientům snažíme 
zajistit pestrou nabídku poskytovaných služeb. 

V rámci finančních možností organizace se zlepšovalo prostředí pro 
klienty. Vymalovaly se obě budovy, na HO došlo k výměně sprchového 
koutu, oddělily se prostory sádrokartonem ve čtyřlůžkovém pokoji pro 
klienta s autismem. Pro klienty z DO se pořídí polohovací postele. 

Děkuji Vám za spolupráci, za respektování všech přijatých opatření 
v souvislosti s Covid-19. 

 Situace se stále vyvíjí a mohou nastat další neočekávané situace a 
následná opatření, která budeme aplikovat do provozu zařízení. 

Všem zaměstnancům děkuji za jejich práci a nasazení. Velice si 
toho vážím. Smyslem všech opatření je zabránění onemocnění Covid-19 
u uživatelů služeb s cílem předejít případným závažným komplikacím či 
zamezit dalšímu zhoršení základního onemocnění. 

 

Bc. Marie Vojtíšková – ředitelka SSP Tereza  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Kdo jsme – poskytované služby – poskytované činnosti 

      Služby sociální péče 

    TEREZA 
      příspěvková organizace 
 

 



 

TÝDENNÍ STACIONÁŘ 

 
Cílová skupina: 
 

• osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha 
autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které 
svým chováním neohrožují sebe ani okolí 

• osoby s mentálním postižením 

• osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla 
společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okolí 
 

Služba je určena pro osoby ve věku od 15 do 50 let 
 
Cíl pobytové služby: Podporujeme u klientů samostatnost, vlastní 
rozhodování,plánování vlastního života, pracovní uplatnění a zařazení do 
místního společenství. 
Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit 
jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné 
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje 
jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 
 
Posláním pobytové služby je vytvořit domácí prostředí, ve kterém klientům s 
postižením umožňujeme uspokojování jejich individuálních zájmů a potřeb. 
Mohou si tu zdokonalovat a upevňovat již získané vědomosti, dovednosti a 
návyky, a jsou obklopováni podnětným prostředím, optimistickým, působícím na 
harmonický rozvoj jejich osobnosti tak, aby se zlepšovala kvalita jejích 
každodenního života a mohli žít běžným způsobem života, prožít hodnotný a 
důstojný život, a být součástí přirozeného místního společenství. Respektujeme 
přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v aktivním životě uprostřed lidského 
společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce. 
Bližší informace naleznete na webových stránkách  www.domovtereza.cz 
 

 

 

 

http://www.domovtereza.cz/


DENNÍ STACIONÁŘ 

Cílová skupina: 
 

• osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha 
autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které 
svým chováním neohrožují sebe ani okolí 

• osoby s mentálním postižením 

• osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla 
společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okoli 
 

Služba je určena pro osoby ve věku od 7 do 50 let. 
 
Cíl ambulantní służby: Podporujeme u klientů samostatnost, vlastní 
rozhodování, plánování vlastního života, pracovní uplatnění a zařazení do 
místního společenství. 
Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit 
jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné 
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje 
jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 
 
Posláním denního stacionáře je umožnit docházejícím klientům pobyt v 
domácím prostředí týdenního stacionáře. Formou pracovních činností v dílnách 
získávají nácvik a upevňování motorických i psychických schopností a 
dovedností. V rámci pracovních a volnočasových aktivit podporujeme uživatele v 
dalším sociálním začleňování – zapojení do ekonomického, sociálního a 
kulturního života. Jsou to služby dle přání a potřeb uživatelů, které směřují ke 
zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti. Naše služba znamená i nabídnutou 
ruku rodinám, které by mohly podlehnout vyčerpání, mezilidským konfliktům z 
důvodu dlouhodobé péče o znevýhodněného člověka. Rodinným příslušníkům či 
přátelům klientů tím nabízíme časový prostor pro možnost seberealizace v 
pracovním procesu. Respektujeme přání, vůli, práva klientů a podporujeme je v 
aktivním životě uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám 
jednotlivce. 
Bližší informace naleznete na webových stránkách  www.domovtereza.cz 

 

http://www.domovtereza.cz/


ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
 
Cílová skupina: 
 

• osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, porucha 
autistického spektra, smyslové vady, nemoci nervové, ortopedické), které 
svým chováním neohrožují sebe ani okolí 

• osoby s mentálním postižením 

• osoby s chronickým duševním onemocněním, které dodržují pravidla 
společného soužití a neohrožují svým chováním sebe ani okoli 
 

Služba je určena pro osoby ve věku od 15 do 60 let. 
 
Cílem odlehčovací služby je zajištění nezbytného odpočinku fyzickým osobám, 
které se starají o osobu s hendikepem. 
Osobám s výše uvedeným postižením a onemocněním napomáháme zajistit 
jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné 
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje 
jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. 
 
Posláním odlehčovacích služeb je umožnit služby těm osobám, jejichž zákonní 
zástupci potřebují určitou dobu. 

• k nezbytnému odpočinku 

• k vyřešení problémových situaí v rodinách v době nemoci 

• k nástupu na operaci, k pobytu v lázních 

• k dovolené a k rekreaci rodičů pečujících celoročně o postižené dítě 

• při uzavření stacionářů v době prázdnin, kdy rodiče nejsou schopni zajistit 
péči doma 

• k vyřízení krátkodobých záležitostí 
 
Bližší informace naleznete na webových stránkách  www.domovtereza.cz 

 

 

 

 

 

http://www.domovtereza.cz/


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



                                                     PRÁZDNINOVÉ VÝLETY  

 



 



 



 



 



 



 

 



                                                        CANISTERAPIE S PANÍ LENKOU NAVRÁTILOVOU 

 



 

 



 

 



 

 



MASOPUSTNÍ ČAJE 
          TRADIČNÍ ODPOLEDNÍ ČAJE S PODKRKONOŠSKOU SPOLEČNOSTÍ PŘÁTEL DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENYCH. 
 

 









 







 

 



 

 



 

 



            BESEDU S KLIENTY NA TÉMA COVID-19 ZAJISTILO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RYTMUS 

 



 

 VŠECHNY FOTOGRAFIE Z AKCÍ JSOU KE SHLÉDNUTÍ ZDE www.domovtereza.cz GALERIE/FOTKY Z AKCÍ 

http://www.domovtereza.cz/

