
DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ
příspěvková organizace Pardubického kraje 
Veská 21, 533 04 Sezemice, IČ: 00 190 543 
info@dcveska.cz, www.dcveska.cz
Telefon: 466 934 001

IDIVIDUALITA 
Naše podpora vychází z potřeb klientů. Každý je jedinečný 
a my mu dáváme to, co skutečně potřebuje.

PARTNERSTVÍ
Ctíme práva dětí i rodin, respektujeme je a dáváme prostor 
ke spolurozhodování.

OTEVŘENOST
Spolupráce s ostatními a průhlednost jednání je pro nás 
zásadní a důležitá.

ODBORNOST
Jsme dynamičtí, pružně rozvíjíme naši činnost, používáme 
tvůrčí přístup.

JSME TU PRO VÁS, SRDEČNĚ.

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ 
OKAMŽITOU POMOC

ZDVOP

Středisko Veská
Středisko Staroholická



• jsme pobytová služba, vytváříme náhradní domov dětem, které z různých důvodů nemohou být 
dočasně se svou rodinou nebo blízkými osobami

• poskytujeme dětem v nouzi, v krizi i v ohrožení bezpečné zázemí 

DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ 
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC  ( ZDVOP )

Klademe důraz na individuální potřeby každého jednotlivého dítěte, na kvalitu poskytované péče a 
co nejrychlejší návrat nebo přechod dítěte do rodiny.

PRO KOHO TU JSME ?

• pro děti od 0 do 18ti let, často pro sourozenecké skupiny dětí
• pro rodiny umístěných dětí, se kterými aktivně spolupracujeme a společně řešíme vzniklou situaci
• veškeré služby ( pobytové i ostatní ) neposkytujeme osobám (dětem i dospělým) pod vlivem

návykových látek a s neléčeným psychiatrickým onemocněním.

JAK POBYT DĚTÍ PROBÍHÁ ?

• dětí u nás žijí běžným životem v rodinných skupinkách pro čtyři děti, bydlí v samostatných 
domácnostech, které jsou zařízené jako byty

• nasloucháme přáním dětí, zapojujeme je do rozhodování o svém životě, budujeme prostředí 
vzájemné důvěry, poskytujeme jim psychologickou i jinou pomoc

• děti jsou ( pokud je to možné ) v kontaktu se svou rodinou, například si telefonují, navštěvují se 

JAKÝ MŮŽE BÝT TYP POBYTU ?

• řídíme se předpisem 359/1999 Sb., Zákon o sociálně -právní ochraně dětí ve znění novely
s účinností od 1. 1. 2014 včetně standardů v připojené vyhlášce

• pobyt dítěte může být:
o dobrovolný na žádost rodiče dítěte nebo na žádost dítěte se souhlasem rodiče
o z rozhodnutí úřadu (orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností se

souhlasem rodiče)
o z rozhodnutí soudu (předběžným opatřením je dítě do ZDVOP svěřeno)

PROČ TU JSME A CO JE NAŠÍM CÍLEM ?




