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Zpráva o činnosti
Dětské centrum Veská /dále DC – Veská/ je:
o
o
o
o

příspěvková organizace Pardubického kraje
registrovaným zdravotnickým zařízením
zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc /dale ZDVOP/
poskytovatelem komplexní péče o ohrožené děti a děti se zdravotním hendikepem a
jejich rodinám dle aktuálních potřeb
o zařízením pro pobytovou a ambulatní péči

Pobytová složka měla kapacitu 60 lůžek pro děti od novorozeneckého věku a 10 lůžek pro matky
s dětmi, ve kterých maminky mohly pečovat o své dítě či děti v systému rooming-in (společný
pobyt matky s dítětem).
Do pobytové části byly přijímány děti na základě žádosti rodičů, na základě žádosti OSPOD nebo
ze soudního rozhodnutí, většinou v rámci předběžného opatření.
Do pobytového režimu byly také přijímány děti na respitní /úlevnou/ péči, jak z rodin
biologických, tak i z pěstounských.
Ambulatně se pracovalo s dětmi se speciálními potřebami.
Dětem i jejich rodičům biologickým i náhradním zde byl nabízen poradenský servis z oblasti
psychologické, sociální, fyzioterapeutické a výchovné včetně možnosti pobytu dětí v režimu
stacionáře denního či týdenního.
Všechny žádosti o vyšetření či přijetí dítěte, nebo dítěte s matkou, byly během roku 2012
vyřízeny kladně dle potřeb klientů s přihlédnutím k momentální celkové situaci v rodině a ke
zdravotnímu stavu dítěte.
V centru během roku opakovaně probíhaly přípravy náhradních rodičů – jak budoucích
osvojitelů, tak i pěstounů. Ředitelka zařízení na žádost Krajského úřadu a Poradny pro rodinu
Pardubického kraje individuálně připravovala pěstouny včetně následné poradenské činnosti.

Statistika pobytu dětí
Stav:
Datum

Počet dětí

Z toho na ZDVOP

k 1. 1. 2012
k 31. 12. 2012

44
36

18
10

Příjem dětí:
Během roku bylo přijato celkem 75 dětí.
V roce 2012 jsme přijali o 4 děti méně než v roce 2011.
Příjmy dětí podle jejich věku:
Věk dítěte

Počet dětí

Procentuální vyjídření

do l.měsíce
do 3.měsíců
do 6.měsíců
do 9.měsíců
do 12.měsíců
do 24.měsíců
do 36.měsíců
Starší
celkem

28
6
5
4
5
16
6
5
75

37%
8%
7%
5%
7%
21%
8%
7%
100%

Příjmy dětí podle důvodu přijetí:
zdravotní důvody
sociální důvody
zdravotně sociální důvody

48
15
12

Příjmy dětí na základě:
souhlasu rodičů
předběžného opatření
základě nařízené ústavní výchovy

68
7
0

Příjmy dětí z:
domova
nemocnice
odjinud

27
41
7

Příjmy dětí dle státní příslušnosti:
česká
bulharská
slovenská
polská
neurčeno

68
1
4
1
1

Příjmy dětí:
z manželství
mimomanželské

22
53

Další:
opakovaný pobyt
respitní pobyt
opakované přijetí pro selhání NRP

6
9
0

Příjmy do ZDVOP:
Příjmy celkem

Příjmy do ZDVOP

Procentuální vyjídření

75

45

60%

Příjmy dětí do ZDVOP dle státní příslušnosti:
česká
slovenská
polská
neurčeno

42
1
1
1

Propuštění dětí:
Během roku jsme z DC propustili celkem 83 dětí.
Propuštění do:
vlastní rodiny
preadopční péče
pěstounská péče
dalšího zařízení
zařízení sociální péče
země původu
celkem

Počet
51
10
11
1
4
6
83

Procentuální vyjídření
62%
12%
13%
1%
5%
7%
100

Již opakovaně byl větší počet dětí /62%/ propuštěných do péče biologických rodičů, když
pominuly důvody k jejich pobytu. Z velké části se jedná o děti se zdravotním hendikepem, který
se podařilo zvládnout. Rodiče si osvojili ošetřovatelské, rehabilitační i jiné speciální postupy k
péči o své dítě. I po propuštění jsme zůstávali rodičům a pečujícím osobám zázemím, aby se
mohli pracovníky DC obracet v případě potřeby. V této skupině jsou také zahrnuty propuštění z
respitních pobytů.
Všechny děti propuštěné do náhradní rodiné péče byly předány rodičům v naší republice, žádné
dítě nebylo osvojeno do ciziny.
Do dalšího zařízení - dětského domova bylo přeloženo jedno dítě dle žádosti rodičů tak, aby dítě
bylo v jejich blízkosti a rodiče mohli dítě navštěvovat.
Do zařízení sociální péče byly přeloženy 4 děti v předškolním věku, ve všech případech se
jednalo o děti s těžkými kombinovanými vadami a těžkou psychomotorickou retardací.
6 dětí bylo repatriováno do země jejich původu, všechny do Slovenské republiky, vždy za účasti
příslušných soudů, Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně a ve spolupráci s
příslušným ústavem, kam bylo dítě překládáno.
Propuštění ze ZDVOP:
Propuštění celkem

Propuštění ze ZDVOP

Procentuální vyjídření

83

45

54%

Propuštění ze ZDVOP do:
vlastní rodiny
preadopční péče
pěstounská péče
jinam
celkem

Počet
27
2
6
10
45

Procentuální vyjídření
60%
5%
13%
22%
100%

Z celkového počtu 45 přijatých dětí do ZDVOP se zpět do své biologické rodiny vrátilo 27 dětí
/60%/, po uplynutí všech důvodů, proč bylo žádáno o příjem a pobyt.

Délka pobytu všech dětí v zařízení:
0-2měsíce
3-5měsíců
6-11 měsíců
1 rok a vice

42
16
13
12

Nejvíce dětí bylo v zařízení krátkodobě. Šlo o děti jednak přijaté na respitní úlevnou péči a o
děti, které byly propuštěné do náhradní rodiny na základě souhlasu rodičů po uplynutí
šestinedělí.
Dlouhodobý pobyt byl u dětí s těžkými zdravotními problémy, které vyžadovali chronickou
intenzivní terapii a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči včetně dalších postupů
/fyzioterapie, bazální stimulace, speciální či alternativní výchovné postupy/ nebo jsou to děti s
nařízenou ústavní výchovou.

Nemocnost dětí
lehké respirační infekty
těžké respirační infekty
průjmovité onemocnění
záněty středouší
infekce močových cest

76
41
16
11
6

Již tradičně byla nejvyšší nemocnost dětí v jarních a podzimních měsících. Byly to zejména
respirační infekce. Během roku jsme v zařízení neměli žádnou nosokomiální nákazu ani infekční
přenosnou chorobu.
Opakovaně jsme se setkávali u dětí přijímaných z domova s pediculosou a hygienickou
zanedbaností převážně ve smyslu intertrigo. Také jsme přijímali děti bez základního očkování,
jednotných preventivních prohlídek a screeningových vyšetření dle platných zákonných norem.
Během roku byly dvě děti operované pro hernii inguinalis bez uskřinutí. 1 dítě mělo provedenou
adenotomii. 5 dětí bylo přeloženo pro těžký akutní stav v rámci svého chronického onemocnění
na JIP dětského oddělení Pardubické krajské nemocnice, 2 děti na dětskou kliniku FN Hradec
Králové.
Velmi intenzivně a dobře jsme spolupracovali s dětským oddělením Pardubické krajské
nemocnice včetně konziliárních vyšetření dle povahy nemocí dětí.
Děti s vážnými zdravotními problémy, které vyžadovaly chronickou intenzivní terapii, byly léčeny
dle daných postupů, dekompenzace stavů byla řešena ve spolupráci s odborníky podle konkrétní
nemoci dítěte /např. dětský neurolog při dekompenzaci epilepsie, ORL specialista k výměně TS
kanyly, zavedení PEG a podobně/.

Výchovná péče
Výchovná péče byla nedílnou součástí komplexní péče o dítě v našem zařízení.
Výchovnou péči garantovala výchovná sestra zařízení, samotnou péči pak prováděly a zajišťovaly
sestry v rámci svých pracovních povinností, řídily se pokyny a doporučení dětské psycholožky a
výchovné sestry.

Výchovná sestra sledovala vývoj dětí a 1x měsíčně písemně zaznamenávala psychomotorický
vývoj konkrétního dítěte a doporučovala další indivudální postup a přístup. Záznam o
psychomotorickém vývoji během pobytu v zařízení byl přikládán do propuštěcí zprávy.
Výchovná sestra také vedla každému dítěti tzv. Knihu života, která byla součástí dokumentů při
propuštění ze zařízení.
Výchovná sestra zajišťovala ozdravné pobyty dětí podle Metodického pokynu Ministerstva
zdravotnictví, v roce 2012 se uskutečnil zimní /9 dětí/ i letní /12 dětí/ pobyt v Deštném v
Orlických horách s výborným výsledkem. Pobyty byly hrazeny ze sponzorských peněz.

Výchovná sestra realizovala logopedickou a foniatrickou péči ve spolupráci s příslušnými
odborníky, zajišťovala skupinovou a individuální muzikoterapii a využití senzomotorické
místnosti pro jednotlivé děti.
Výchovná sestra koordinovala činnost dobrovolníků v DC.
Stalo se pravidlem, že každý měsíc
byla pořádána širší výchovná akce.
Seznam
těchto
akcí
i
s
fotodokumentací za celý rok je k
nahlédnutí na našich webových
stránkách. Například jsme uspořádali
již tradiční akce pro širokou veřejnost,
jako jsou Pohádkové pochody /denní
a noční/, Den dětí, Den otevřených
dveří, Den pro pěstouny nebo Vánoční
strom. Tyto akce koordinovala
výchovná sestra.

Spolupráce s vnějšími subjekty
V rámci výchovy dětí spolupracujeme s řadou organizací a společností. Vzájemné poznávání i
společné akce jsou vždy velmi podnětné a pro děti přínosné. V tomto roce proběhla spolupráce
s Rodinným centrem Třebechovice pod Orebem, MŠ Zvoneček, Divadlem dětem o.s. a další.
Vítanou pomocí v oblasti výchovy byli dobrovolníci. Během roku 2012 jsme měli zajištěnou
dobrovolnickou činnost ve spolupráci s o.s. Adra Hradec Králové a s dalšími jednotlivými
dobrovolníky. Jejich činnost velmi přispěla k pohodě dětí v zařízení.
Rovněž hostitelská péče poskytovaná v součinosti s pracovníky OSPOD, kteří rodinu instruují,
prověří a kontrolují, přináší dětem nové podněty a povzbuzení v jejich často nelehkém vývoji.
Již tradičně jsme pozvali pěstounské páry na Den pěstounů. Děti měli samostatný velmi pěkný
herní program včetně hledání pokladů. Pěstouni řešili své probémy za pomocí psychologů,
sociálních pracovníků a lékařky. Z velkého zájmu je patrné, že pomoc pěstounům musí být
trvalá, odborná a účinná. Tuto akci si pěstouni velmi pochvalovali a přáli si ji zopakovat.
Zařízení během celého roku poskytovalo zázemí pro odbornou praxi studentům řady škol a
univerzit. Na těchto praxích se aktivně účastnili sociální pracovnice, výchovná sestra, vedoucí
sestra, fyzioterapeutka, psycholožka, ředitelka zařízení a ostatní zaměstnanci. Jednalo se o
následující školská zařízení: Lékařská fakulta Hradec Králové, VOŠ zdravotnická Praha, Fakulta
zdravotnických studií Pardubice, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, Pedagogická fakulta
Univerzity Palackého Olomouc, Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, VOŠ
Litomyšl, VOŠ Česká Třebová, Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Pedagogická fakulta
Univerzity Hradec Králové, Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální Stěžery, VOŠ
zdravotnická Pardubice.

Rehabilitační péče
V zařízení pracovaly dvě profesně registrované fyzioterapeutky, pracující bez odborného
dohledu. Fyzioterapeutky aplikovaly nejvíce a nejčastěji řízenou rehabilitaci Vojtovou reflexní
metodikou. Tato metodika je aplikovatelná téměř u všech diagnóz, se kterými se v centru
setkáváme. Jejím prostředictvím se pozitivně ovlivňuje postura i motorika celého pohybového
aparátu dítěte.
Kromě Vojtovy metodiky uplatňovaly podpůrnou rehabilitaci jako je psychomotorická stimulace,
hipoterapie, canisterapie, bazénové masáže, SRT, facilitační metodu míčkováním, práce s
bioptronovou lampou.
Rehabilitace byla ordinována dětem od novorozeneckého věku jednak ošetřujícím lékařem,
jednak lékařem odborníkem - dětský neurolog, ortoped.

Nejčastější diagnozy řešené pomocí rehabilitace byly CTKP, DMO, VVV CNS, genetické choroby,
poúrazové stavy, psychomotorická retardace, respirační infekty, léčba předčasně rozených dětí.
Hipoterapie probíhala v o.s. Apolenka ve Spojile od jara do podzimu 1-2x týdně se skupinou 6
dětí. Tato terapie byla realizována díky sponzorským darům.
Canisterapie byla prováděna 1x v týdnu canisterapeutickým psem a jeho asistentkou přímo v
centru. Byla vyhrazena pro děti s těžkou kvadruspasticitou.
Denně fyzioterapeutky pracovaly se skupinou 12-14 dětí, které byly během dne rehabilitované
opakovaně dle jejich momentálního zdravotního stavu.
Každé rehabilitované dítě mělo založenou svou dokumentaci včetně rehabilitačního plánu a
výsledků rehabilitace.

Sociální práce
Sociální práce v zařízení byla součástí komplexní péče o přijaté dítě a současně o jeho rodinu.
Sociální pracovnice byla vždy přítomna jak přijetí tak i propuštění dítěte. Komunikovala s
biologickou, či náhradní rodinou a s pracovníky OSPOD.
Při propuštění dítěte do náhradní rodiny poskytovala sociální pracovnice poradenský servis
náhradním rodičům.
Zcela nezbytný a důležitý byl kontakt se sociální pracovnicí OSPOD z trvalého bydliště dítěte,
která za dítětem přijížděla do centra. Pracovníci se navzájem informovali o sociální situaci v
rodině, o možné pomoci rodině tak, aby byla zachovaná přirozená jednotka dítě - rodiče.
Sociální pracovnice také spolupracovala s nestátními neziskovými organizacemi, azylovými
domy, soudy, policií, městskými úřady, matrikou, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi
vždy ve prospěch dítěte a jeho rodičů.

Sociální pracovnice při každé návštěvě biologických rodičů nabízela pomoc při řešení jejich
situace, poskytovala jim poradenskou činnost a někdy je i doprovázela při vyřízení určitých
úkonů.
Sociální práci vykonávala také sociální instruktorka, která provázela přijaté matky a učila je v
péči o své dítě a o domácnost.
Koordinovala návštěvy dětí, jak na půdě zařízení, tak směrem ven.
Sociální pracovnice měla také na starosti firemní dobrovolnictví a podílela se na praxích
studentů.

Resocializační pobyty matek
Práce s matkami byla nezbytnou součástí pracovní náplně zaměstnanců centra. Cílem bylo, aby
si maminky osvojily dovednosti v péči o dítě, byly schopné trvale a samostatně pečovat o své
dítě a domácnost a vytvořit tak stimulující a podnětný domov.
Tento rok našlo přechodný domov v centru celkem 17 matek se svým dítětem. Jednalo se o
matky, které se dostaly do tíživé situace, ve které se samy neorientovaly a nemohly si pomoci
samy ani v rámci širší rodiny.
1 matka byla gravidní, nezletilá z afunkční rodiny
2 nezletilé již s dítětem
Ostatní matky byly při příjmu zletilé.
Propuštěno bylo celkem 17 matek:
5 matek odešlo z vlastního rozhodnutí bez dítěte
12 matek odešlo se svým dítětem
3 matky byly v našem zařízení již opakovaně.
Každá přijatá matka měla vypracovaný individuální plán, který byl přizpůsoben jejím možnostem
a zdravotnímu stavu a potřebám dítěte. V péči pomáhali také dobrovolníci, NNO, matky se se
svými dětmi účastnily všech výchovných akcí v zařízení.
Při propuštění jsme hledali vždy organizaci, která by pomáhala v doprovázení matky v
následujícím období po propuštění. Při pobytu probíhá pečlivý nácvik dovedností péče o dítě i o
domácnost včetně zvyšování finanční gramotnosti. Matky jsme učili, jak si vyřídit osobní
doklady, pomáhali v oddlužení a podobně. Současně jsme maminku při propuštění vybavili i
materiálně podle našich možností.
Do pokojů pro matky jsme také přijímali budoucí náhradní rodiče před propuštěním dítěte, aby
se s dítětem řádně seznámili a zaučili se v péči o něj včetně případných speciálních
ošetřovatelských či rehabilitačních postupů. V celkovém počtu nejsou tyto osoby uváděny.

Personální situace
Ke dni 31. 12. 2012 bylo v centru zaměstnáno 52 pracovníků. Během celého roku ze zařízení
odešlo na vlastní žádost 9 zaměstnanců - vedoucí HTS, fyzioterapeutka, 5 zdravotních sester /1
na MD/, 1 sociální instruktorka, 1 vedoucí sestra /starobní důchod/. Průběžně se dařilo přijímat
nové pracovníky tak, že celkem bylo přijato 9 zaměstnanců a jmenována nová vedoucí sestra
zařízení, která vzešla z výsledků výběrového řízení.
Pravidelně měsíčně se zaměstnanci setkávali na provozních schůzích, kde se řešila momentální
situace i odborná témata včetně prezentace MUDr. Němce o první přednemocniční péči.
Ředitelka zařízení se měsíčně účastnila Poradních sborů pro NRP jak v Hradci Králové, tak i v
Pardubicích, byla v předsednictvu Společnosti sociální pediatrie. V rámci celorepublikového
semináře se aktivně prezentovala v Olomouci přednáškou na téma "Dítě cizinec."
V květnu zařízení pořádalo při příležitosti 20. výročí vzniku Dětského centra celostátní seminář,
který byl velmi hojně navštíven /120 účastníků/, měl vysokou odbornou úroveň a celkově byl
přijat kladně.

Zpráva o hospodaření
Výsledek hospodaření
Výnos
dotace z KÚ
dotace na lůžka DVOP
dávky státní soc.pomoci
zúčtování fondů
ostatní výnosy z činnosti

24,028.750,29
20,272.000,00
2,521.290,00
223.740,00
474.482,70
537.237,59

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Náklad
potraviny
léky, léčiva
praní prádla
služby nevýrobní povahy
spotřební materiál
nákup DDHM
elektřina
plyn
vodné, stočné
zdravot.a soc. pojištění
mzdy a OON
běžné opravy a údržba

23,992.996,80 Kč
843.591,43 Kč
195.130,42 Kč
260.675,00 Kč
611.199,05 Kč
538.529,26 Kč
530.066,40 Kč
286.245,36 Kč
1,073.626,00 Kč
105.008,00 Kč
4,585.503,00 Kč
13,610.908,00 Kč
271.470,52 Kč

pleny
odpisy dlouhodobého majetku
ostatní náklady včetně FKSP
Hospodářský výsledek

171.304,76 Kč
438.807,00 Kč
470.932,60 Kč
+ 35.753,49 Kč

V porovnání s minulým rokem byly vyšší náklady na energii /plyn, eletřina/, praní prádla a
spotřební material - nutnost nákupu jednorázových pomůcek pro těžce zdravotně
hendikepované děti. Cíleným nákupem bez mezidodavatelů jsme ušetřili velkou částku za
potraviny, rovněž tak vyhlášením výběrového řízení na revize a další služby nevýrobní povahy.
Finanční situace vzhledem k plánovanému rozpočtu a nutnosti zajištění adekvátní péče byla
vážná. K provoznímu příspěvku jsme získali mnoho sponzorských příspěvků finanční i nefinanční
povahy a tak jsme mohli dosáhnout kladný hospodářský výsledek.
Rok 2012 byl poznamenán hned zpočátku zjištěním tresného činu bývalé vedoucí HTS. Několik
let prováděla zpronevěru peněz z provozu zařízení, tento čin byl okamžitě předán k vyšetření
Policii ČR a následně proběhlo soudní řízení. V současné době je bývalá pracovnice pravomocně
odsouzena.
V důsledku těchto skutečností jsme provedli celkovou kontrolu hospodaření, vyhlásili jsme
výběrová řízení na některé služby, čímž jsme následně ušetřili finanční prostředky.

Investice
Během roku se díky mnoha sponzorům a charitativním akcím podařila uskutečit řada nových
věcí a zlepšit prostředí pro děti.
Renovovali jsme herní prvky na předním hříšti a následně jsme ho nově oplotili tak, aby děti
měly bezpečné a motivující hřiště v souladu s normami EU.
Významným počinem byla úplná rekonstrukce zácvikové kuchyně pro matky včetně spotřebičů a
kuchyňského nábytku, podlahové krytiny, nádobí a všech potřebných přístrojů tak, aby maminky
měly vše dostupné a snáze si osvojily patřičné dovednosti.
Provedli jsme obložení v bytových buňkách, tímto opět tyto byty získaly na komfortu a
příjemném vzhedu.
Díky sponzorským darům jsme nakoupili polohovací postel pro děti se zdravotním postižením,
která je nejvíce a stále využívána hlavně pro děti v režimu respitní péče. Současně jsme pro tuto
skupinu dětí pořídili speciální autosedačku, kočárek a sedačku do vany. Zdravotním sestrám
významně pomohla nová bateriová odsávačka využívaná při transportu tracheostomovaného
pacienta a oxygenometr.
Dle hygienického doporučení jsme zakoupili nové nerezové nádobí.
Zrekonstruovali jsme příjezdovou cestu do centra a novou omítku na vodárně.

Díky zřízovateli jsme provedli kompletní rekonstrukci kotelny, kerá byla již několik let v
havarijním stavu. Výměna a celá úprava místností kotelny byla provedena během srpna bez
výraznějších obtíží. Celkové náklady byly ve výši 1,223.346,- Kč.
Během roku jsme ještě dokoupili počítačovou techniku a propojili jsme všechna oddělení tak,
aby ošetřující personál mohl vést ošetřovatelskou dokumentaci dle platných pravidel.

Kontrolní činnost
KÚ PK na žádost ředitele DC
KÚ PK – kontrola stanovených opatření z kontroly č. 4/2011
KHES Pardubice – proočkovanost dětí
VZP Pardubice – kontrola plateb pojistného na veřejné zdrav. pojištění
Zkušební laboratoř Hradec Králové – kontrola sterilizátoru

únor 2012
říjen 2012
11.7. 2012
29.10.2012
2 krát ročně

Výstupy a závěry kontrol byly předány zřizovateli.

Závěr
Dětské centrum Veská se stalo během roku 2012 přechodným domovem pro 75 dětí a 17
matek. Pracovní úsilí všech zaměstnanců směřovalo k vytvoření stimulujícího prostředí, dětem
byla poskytnuta odborná komplexní péče a současně jsme dbali na co nejrychlejší propuštění do
funkční rodiny, která je pro dítě to nejdůležitější.
Dětské centrum poskytovalo ambulantní zdravotní i sociální služby rodičům dětí s cílem
zachování dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí.
V souladu s očekávanou Novelou zákona o sociálně právní ochraně dítěte jsme vytvářeli nové
služby pro rodiny a jejich děti /respitní péče dětem v pěstounských rodinách, sociální
poradenství bilogickým i náhradním rodičům, ambulantní a poradenské služby pro děti
v náhradních rodinách včetně pěstounských rodin na přechodnou dobu/.
Vřelé a upřimné díky patří všem donátorům a podporovatelům DC Veská.

Poděkování
Rok 2012 byl posledním rokem pod vedením ředitelky MUDr. Drahomíry Peřinové. Přestože paní
doktorka v DC zůstává na pozici dětské lékařky, patří jí na tomto místě výroční zprávy upřímné
poděkování za dosavadní obětavou práci pro dětské centrum a hlavně pro děti v něm umístěné.
Výrazným pozitivním způsobem se zapsala do dosavadního fungování dětského centra a i díky
její práci, nápadům a úsilí došlo k mnoha poitivním změnám v péči o děti umístěné do Dětského
centra Veská.

Ve Veské, dne 21. 3. 2013

Mgr. Markéta Tauberová
ředitelka

