Předmět

FW: Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím o poskytnutí informace.

Odesílatel

Jindrich Racek <Jindrich.Racek@wearelumos.org>

Adresát

reditel@dcveska.cz <reditel@dcveska.cz>

Datum

2019-02-08 10:37

Dobrý den,

Žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí
informace o aktuální kapacitě vašeho zařízení.

Konkrétně prosíme o poskytnutí informace k datu 31.1. 2019 o tom:
1. Kolik samotných dětí (bez matky) je aktuálně v zařízení na pobytu v režimu zdravotní služby dětský
domov pro děti do 3 let (využívá lůžkovou zdravotní péči)? Nepočítaje krátkodobé respitní pobyty
(do 2 týdnů trvání). …….

1. Kolik z výše uvedených dětí je ve věku 4 roky a více? …….

1. Kolik z dětí je v této zdravotní službě umístěno na základě rozhodnutí soudu/předběžného
opatření? ……

1. Kolik dětí je aktuální celkem ve ZDVOP při zařízení? ……

1. Kolik z dětí ve ZVDOP je ve věku 4 roky a více? …….

Žádáme o zaslání informace v elektronické formě na adresu Jindrich.racek@wearelumos.org. Budeme rádi,
pokud nám bude moci zaslat odpověď co nejdříve. Věříme, že s poskytnutím informace nebudete mít
potíže, což usuzujeme z toho, že informace nám již poskytli kolegové z dvaceti Dětských center.

Data budou využita v analýze systému péče o ohrožené děti v České republice.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat Barboru Křižanovou na tel. čísle 603 170 944.
V případě informací, které nemáte k dispozici, žádáme o spolupráci při jejich získání.

Jindřich Racek

Project Manager
Národní 9, Praha 1, 110 00, Czech Republic
Tel.: +420 777 580 587
jindrich.racek@wearelumos.org
............................................................................................
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Předmět

RE: Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím o poskytnutí informace.

Odesílatel

Jindrich Racek <Jindrich.Racek@wearelumos.org>

Adresát

DC Veská - ředitelka <reditel@dcveska.cz>

Datum

2019-02-12 16:42

Dobrý den
děkuji za zaslané informace.
Jindřich Racek

From: DC Veská - ředitelka <reditel@dcveska.cz>
Sent: Monday, February 11, 2019 11:15 AM
To: Jindrich Racek <Jindrich.Racek@wearelumos.org>
Subject: Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí
informace.

[This message is from an external source]
Dobrý den,
zasílám požadované informace v příloze.

S pozdravem a přáním
krásně a naplno prožitého dne

Mgr. Markéta Tauberová
ředitelka

Dětské centrum Veská
příspěvkové organizace Pardubického kraje
zdravotnická zařízení
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
práce s rodinami se zdravotně sociálním znevýhodněním

tel. 466 934 001, 702 284 844
www.dcveska.cz
Dne 2019-02-08 10:37, Jindrich Racek napsal:

Dobrý den,

Žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o
poskytnutí informace o aktuální kapacitě vašeho zařízení.

Konkrétně prosíme o poskytnutí informace k datu 31.1. 2019 o tom:
1. Kolik samotných dětí (bez matky) je aktuálně v zařízení na pobytu v režimu zdravotní

služby dětský domov pro děti do 3 let (využívá lůžkovou zdravotní péči)? Nepočítaje
krátkodobé respitní pobyty (do 2 týdnů trvání). .......

1. Kolik z výše uvedených dětí je ve věku 4 roky a více? .......

1. Kolik z dětí je v této zdravotní službě umístěno na základě rozhodnutí

soudu/předběžného opatření? ......

1. Kolik dětí je aktuální celkem ve ZDVOP při zařízení? ......

1. Kolik z dětí ve ZVDOP je ve věku 4 roky a více? .......

Žádáme o zaslání informace v elektronické formě na adresu Jindrich.racek@wearelumos.org.
Budeme rádi, pokud nám bude moci zaslat odpověď co nejdříve. Věříme, že s poskytnutím
informace nebudete mít potíže, což usuzujeme z toho, že informace nám již poskytli kolegové
z dvaceti Dětských center.

Data budou využita v analýze systému péče o ohrožené děti v České republice.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat Barboru Křižanovou na tel. čísle 603 170
944.
V případě informací, které nemáte k dispozici, žádáme o spolupráci při jejich získání.

Jindřich Racek
Project Manager
Národní 9, Praha 1, 110 00, Czech Republic

Tel.: +420 777 580 587
jindrich.racek@wearelumos.org
............................................................................................
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INFORMACE K 31. 1. 2019 – DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ

•

Kolik samotných dětí (bez matky) je aktuálně v zařízení na pobytu v režimu
zdravotní služby dětský domov pro děti do 3 let (využívá lůžkovou
zdravotní péči)? Nepočítaje krátkodobé respitní pobyty (do 2 týdnů trvání).
6 dětí na zdravotním oddělení s vysokou mírou podpory upoutaných na lůžko

•

Kolik z výše uvedených dětí je ve věku 4 roky a více?
3 děti

•

Kolik z dětí je v této zdravotní službě umístěno na základě rozhodnutí
soudu/předběžného opatření?
1 dítě s nařízenou ústavní výchovou

•

Kolik dětí je aktuální celkem ve ZDVOP při zařízení?
16 dětí

•

Kolik z dětí ve ZVDOP je ve věku 4 roky a více?
15 dětí

Mgr. Markéta Tauberová
ředitelka

