
Ústí nad Labem

- Město přátelské seniorům



Ústí nad Labem - zřizovatel

• 7 domovů pro seniory

• DpS Dobětice (170 lůžek)

• DpS Bukov (132 lůžek)

• DpS Severní Terasa (171 lůžek)

• DpS Orlická 

• DpS Krásné Březno (153 lůžek)

• DpS Chlumec (65 lůžek)

• DpS Velké Březno 



Ústí nad Labem - zřizovatel

• Součástí DpS jsou i lůžka pro osoby se 

zvláštním režimem, nebo osoby se 

zdravotním postižením.

• V DpS Dobětice nově odlehčovací služba 

zatím s kapacitou dvou lůžek.
• Odlehčovací služba pro seniory je služba určená pro seniory od 55 let věku a starší, 

kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech, mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.



Ústí nad Labem - zřizovatel

• Pečovatelská služba , p.o.

• Tato služba je poskytována v domácnostech 

klientů na území:

• - městských obvodů Statutárního města Ústí nad 

Labem (Město, Severní Terasa, Střekov, 

Neštěmice)

• - měst Chabařovice a Chlumec

• - obcí Povrly, Ryjice, Libouchec, Velké Chvojno, 

Petrovice, Telnice



Ústí nad Labem - zřizovatel

• Pečovatelská služba je sociální terénní služba, 

která napomáhá seniorům a občanům se 

zdravotním postižením setrvávat ve svých 

domovech a zachovat tak vazby na své 

přirozené prostředí, na svou rodinu, přátele, 

blízké. Jedná se o individuálně poskytovanou 

službu, která přispívá k prodloužení pobytu 

člověka doma, prodlužuje období relativně 

nezávislého života a oddaluje nebo dokonce 

vylučuje nutnost komplexního zaopatření např. v 

Domovech pro seniory.



Ústí nad Labem – Taxík Maxík

• přepravní služba pro seniory funguje v Ústí nad Labem. Město ji 

zahájilo společně s Pečovatelskou službou, Nadací Charty 77 a sítí 

lékáren Dr. Max od ledna 2021.

Taxík Maxík je služba určená k přepravě

seniorů nad 70 let a zdravotně

znevýhodněných občanů města Ústí nad

Labem. Službu lze využít výhradně

na území města Ústí nad Labem na cesty

k lékaři, do sociálních zařízení, na úřady,

za kulturou, apod. Službu financuje

město Ústí nad Labem a provozuje

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.

Věková hranice byla letos snížena na 67 let.



Ústí nad Labem - pořadatel

• Od roku 2015 město pořádá pro seniory 

pravidelně dvě velké akce v Domě kultury: 

Oslavu MDŽ a Den seniorů

• Akce jejichž součástí je živá hudba, 

vystoupení dětí z DDM, populárních 

osobností atd. navštěvuje několik stovek 

seniorů z celého města a okolí.

• VSTUP je zcela ZDARMA



Ústí nad Labem – pořadatel



Sen Art Ústí nad Labem

• Město Ústí nad Labem pravidelně 

vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž Sen 

Art. Díla seniorů jsou vždy vystavované při 

příležitosti oslav Dne seniorů v Domě 

kultury, Informačním středisku, nebo na 

magistrátu ÚL.

• Slavnostní vyhlášení s předáním cen je 

součástí Dne seniorů v DK



Rada seniorů st. města Ústí n.L.

• Od roku 2016 je jmenována Radou města 

Rada seniorů statut. města Ústí n.L.
• Rada seniorů zasedá jednou měsíčně. Cílem Rady 

seniorů jsou doporučení adresovaná Radě města Ústí 

nad Labem směřující k aktivnímu životu seniorů, 

zejména společenskému, kulturnímu, vzdělávacímu, ale 

i sportovnímu a k vytváření podmínek pro zdravé stárnutí 

a důstojné stáří. Rovněž sestavuje a schvaluje 

harmonogram akcí v Domě kultury na každý měsíc.



Ústí nad Labem - dotace

• Každý rok město vyhlašuje dotační titul 

pro seniory.
• Hlavním cílem Programu pro poskytování dotací seniorům z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem je finanční podpora kulturních, 

sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a aktivit 

zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, pořádaných na 

území statutárního města Ústí nad Labem (či v rámci významné 

reprezentace i mimo území města) formou krátkodobých nebo 

jednorázových akcí. Jedná se o podporu subjektů (souborů, občanských 

spolků sdružující seniory) či fyzických osob, jejíchž aktivita či akce je 

zaměřena na seniory s bydlištěm v Ústí nad Labem

• Celková alokace finančních prostředků na tento titul bývá cca 200 000.-Kč.



Dům kultury Ústí nad Labem

• Město poskytuje klubům seniorů prostory 

restaurace Domu kultury zcela zdarma a 

jsou určené k jejich pravidelným týdenním 

setkáváním.

• Roční náklady na tyto prostory jsou 

300 000.-Kč



Sociální práce - senioři



Městské služby, p.o.

• Senioři mohou do městských lázní 

zdarma🏊♀️🏊♂️

• Městské lázně Ústí nad Labem ve 

spolupráci s městem nově 

nabízejí seniorům ve věku 65+ let 

vstup zdarma. Senioři jej mohou 

využít každý pátek od 10.00 do 

12.00 hodin.

• Akce je platná až do konce 

května. Vedle bazénu mohou 

senioři využít i novou vířivou vanu 

pro relaxaci a uvolnění. Vstup 

zdarma bude v uvedených časech 

umožněn seniorům ve věku 65+ 

let s trvalým bydlištěm na 

katastrálním území města Ústí 

nad Labem.



Bydlení  - senioři

• V současné době 

probíhá rozsáhlá 

rekonstrukce bývalé 

ubytovny 

Čelakovského, kde 

vznikne 16 

malometrážních bytů 

pro seniory.



Děkuji Vám za pozornost


