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Definice
Dětské centrum Veská (dále jen DC – Veská nebo zařízení) je:
 příspěvková organizace Pardubického kraje
 zařízení poskytující služby pobytové, ambulantní, terénní, diagnostické a poradenské
 zdravotnické zařízení (dále jen ZZ)
 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP)
 poskytovatel komplexní péče o ohrožené děti a děti se zdravotním hendikepem včetně
péče o jejich rodiny dle aktuálních potřeb dětí
 zařízení umožňující společné pobyty dětí a rodičů nebo jiných doprovázejících osob
Poslání
 zajistit ochranu a pomoc ohroženým dětem, zejména jsou-li ohrožena jejich základní práva
 pomáhat ohroženým rodinám s dětmi
Dlouhodobé cíle
 poskytování komplexní péče ohroženému dítěti a zajištění všech jeho potřeb
 pokud to není v rozporu s právy dítěte, umožnit dle provozních možností společný pobyt
dítěte s rodičem (dle platné legislativy)
 přispět k pozitivnímu vývoji dítěte a rozvoji jeho osobnosti
 rozvíjet to, co dítě umí
 naučit to, co dítě neumí
 pomoci hledat trvalé řešení pro dítě a podílet se a spolupracovat na rychlém propuštění
dítěte do stabilního prostředí
 rozvíjet a rozšiřovat poskytovanou péči a činnosti
 zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců
 pokračovat v přeměně zařízení v duchu nových trendů a legislativy s velkým důrazem na
zachování a pokračování kvalitně poskytované služby dětem a jejich rodinám
 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem
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1. POBYTY
Pobytová část zařízení měla v roce 2015 kapacitu:
 49 lůžek pro děti od novorozeneckého věku do 18-ti let věku, z toho
 18 (přechodně 23) pro ZDVOP
 27 pro děti umístěné samostatně nebo s doprovodem v ZZ
 7 míst nebylo využíváno z důvodů rekonstrukce do 31. 8. 2015
 9 lůžek pro dospělé doprovázející osoby
 2 pokoje na hlavní budově (maximálně 3 osoby + jejich děti)
 4 pokoje ve vedlejší budově (maximálně 6 osob + jejich děti)

Celková kapacita zařízení zůstala v průběhu roku stejná. V průběhu roku však došlo k navýšení
počtu míst pro děti ve ZDVOP o 2 místa z původních 16ti na 18 a následně přechodně až na 23
míst. Přechodné navýšení bylo z důvodů plného obsazení ostatních ZDVOP v kraji v době, kdy
bylo třeba umístit další sourozeneckou skupinu. Dále první pololetí zůstalo uzavřeno oddělení, ve
kterém probíhala plánovaná rekonstrukce na bydlení rodinného typu.
Důvody přijímání dětí i dospělých byly různé, od plně zdravotních důvodů (buď dítěte nebo
dospělého) k spíše zdravotně-sociálním důvodům. Obvyklá byla přítomnost více faktorů a důvodů
k přijetí.

Pobyty dětí v ZZ i ZDVOP byly na žádost:
 rodičů (dohoda se zákonným zástupcem)
 orgánů sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD)
 soudu (předběžné opatření, ústavní výchova)

Ve zdravotnickém zařízení se typově jednalo o pobyty:
 samostatně umístěných dětí v ZZ nebo ZDVOP
 dětí společně s rodičem nebo jinou doprovázející osobou
 respitní odlehčovací – krátkodobé úlevné (z rodin biologických i náhradních)
 pobyty v denním stacionáři

Dětem bylo poskytováno kompletní zaopatření a péče včetně specializované zdravotní péče. Po
dobu pobytu u nás děti nalezly náhradní domov. Společné pobyty sloužily k nácviku
ošetřovatelských dovedností doprovázející osoby nebo k nácviku nebo zvyšování rodičovských
dovedností a kompetencí. Také probíhala diagnostika schopností rodiče samostatně pečovat o dítě
nebo jej ošetřovat.
Dětem i jejich biologickým nebo náhradním rodičům bylo poskytováno poradenství v oblasti
ošetřovatelství, sociálně-pediatrické péče, psychologie, sociálně-právní oblasti, fyzioterapie a
výchovné oblasti.
Pobyty ve zdravotnickém oddělení
Oddělení Duhový korálek fungovalo na principu klasického zdravotnického oddělení, byly tam
umísťovány děti s těžkými zdravotními hendikepy a kombinovanými vadami (kapacita 4 až 6 dětí)
a novorozenci bez doprovodu nebo takové děti, u kterých probíhal zácvik rodiče v ošetřovatelských
dovednostech. V rámci této činnosti jsme byli zařízením nadregionálním, protože ne každý kraj má
zařízení, které je schopno se o tento typ dětského pacienta postarat. Jednalo se o vysoce
specifickou následnou zdravotní, ošetřovatelskou a někdy i paliativní péči o dětské pacienty, kteří
již nebyli indikováni pro pobyt ve zdravotnickém zařízení akutní péče a zároveň nemohli být ve své
biologické rodině. Pro tento typ pacientů jsme nabízeli a aktivně poskytovali rodinám i respitní,
pobyty.

Společné pobyty dětí a doprovázejících osob
Společné pobyty dětí s doprovázející osobou, nejčastěji s matkou, byly jednou ze stěžejních
činností zařízení a podíleli se na nich všichni zaměstnanci.
Typově proběhly pobyty:
 těhotných, zletilých i nezletilých v nouzi před porodem
 nezletilých maminek ve ZDVOP
 zletilých i nezletilých osob se svým dítětem v ZZ
Důvodem pobytu bylo:
 zdravotní stav dítěte (v ZZ) – rodič se zaučoval a pečoval o dítě s hendikepem nebo bylo
nutno zajistit správné užívání a dávkování léků

 zdravotní stav rodiče (pobyty k zácviku a edukaci v rodičovských kompetencí)
 rodiče, kteří měli sami hendikep nebo onemocnění
 maminky s psychiatrickou diagnózou nebo s poruchami osobnosti
 zdravotně - sociální důvody zletilých maminek po porodu se svými dětmi (někdy i se
staršími dětmi), pokud byly ohroženy například fyzickým násilím nebo limitovány svými
schopnostmi
Odlehčovací pobyt
Proběhl jeden odlehčovací pobyt dítěte svěřeného do pěstounské péče. Jednalo se o chlapce,
který dříve v zařízení pobýval.
Pobyty v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZDVOP bylo umístěno a pracovalo v rámci provozu celého zařízení, ale služba byla poskytována
prostorově i personálně odděleně od služby ZZ. Pro okamžitou pomoc sloužilo primárně oddělení
typu rodinných buněk – Žlutý a Zelený korálek, vyčleněn byl pokoj na Duhovém korálku a na
samostatném pokoji pro společné pobyty. V průběhu roku bylo otevřeno nové oddělení – dvě
samostatné rodinky. Zařízení bylo schopno přijmout do ZDVOP děti od 0 do 18-ti let, prioritou
v péči zůstávaly děti do 6ti let a děti se zdravotními hendikepy, nicméně také časté byly příjmy
sourozeneckých skupin. Dále mladistvá a nezletilá těhotná děvčata nebo maminky umísťované do
ZDVOP byly cílovou skupinou, se kterou umí zaměstnanci zařízení dobře pracovat.
Změny systému a v terénu dále potvrdily následující skutečnosti:
 došlo k snížení počtu přijímaných novorozenců, kteří byli umísťováni do PPPD
 byl větší zájem o společný pobyt dítěte s doprovázející osobou
 více pobytů bylo realizováno na dohodu s rodičem a menší počet pobytů na předběžné
opatření
Dopady změn systému vnímáme i nadále obojetně, přináší pozitiva (např. více dlouhodobých
pěstounů nebo intenzivnější práce s rodinou dítěte). Vnímáme však i negativní dopady (například
opakované návraty dětí do zařízení ze selhávajících biologických rodin nebo absence jednotných
„standardů“ nebo postupů péče pro pěstouny na přechodnou dobu, tak aby všem dětem
umísťovaným do náhradních rodin byla poskytnuta adekvátní péče dle jejich individuálních potřeb.
V tomto roce jsme také přijímali do ZDVOP děti z pěstounské péče, kde se vyskytl závažný
problém.

Pobyty v rodinných buňkách
O děti v zařízení (v ZZ – Červený korálek a ZDVOP – Zelený, Žlutý, Modrý a Oranžový korálek)
bylo pečováno na odděleních, které fungují na principu rodinných buněk, kde jeden zaměstnanec
přímé péče současně během dne pečuje maximálně o 4 až 5 dětí. Rodinné buňky mají samostatné
hygienické zázemí a kuchyňku, o děti vždy pečují stejné pracovnice, většinou kvalifikované a
zkušené zdravotní sestry. Děti, které dosáhnou věku 30ti měsíců, mohou dle kapacity a
individuálních potřeb navštěvovat denní stacionář Veselý domeček, kde je režim dne jako
v klasické mateřské školce. I zde pracovaly kvalifikované a zkušené zdravotní sestry a zařízení tak
mohlo přijmout i děti se specifickými zdravotními potřebami. Pracovnice si v průběhu roku
rozšiřovaly svou odbornost a kvalifikaci zejména pro práci se staršími dětmi.
Statistika pobytů:
Počet dětí celkem:

k 1. 1. 2015

37

z toho ve ZDVOP

11

k 31. 12. 2015

38

z toho ve ZDVOP

11

112

z toho do ZDVOP

61

Příjmy dětí celkem:
Převažující důvody přijetí:
zdravotní důvody

30

sociální důvody

30

(i u většiny těchto dětí byly následně řešeny zdravotní problémy a opožděný vývoj)
zdravotně sociální důvody

52

Děti byly přijímány na základě:
dohody s rodiči

104

předběžného opatření

7

nařízené ústavní výchovy

1

v průběhu roku nařízená ústavní výchova dětem v našem ZDVOP

9

Opakovaně bylo přijato 10 dětí.

Respitní pobyty využívalo 5 rodin, které pečují doma o děti s vyšší mírou podpory.
V rámci zařízení funguje denní stacionář v rámci provozu zdravotnického zařízení:

Kapacita celkem:

12

z toho dětí externích během roku

11

Společné pobyty dětí s doprovázejícími osobami (není děleno na ZDVOP a ZZ):
Přijatých rodičů celkem :
 rodičů

25

 z toho těhotné

3

 otcové

3

 matky

22

Propuštěných dětí celkem

106

z toho ze ZDVOP

63

Propuštění proběhlo umístěním do:
 vlastní rodiny

82

z toho ze ZDVOP

43

 adoptivní rodiny (v cizině)

2

z toho ze ZDVOP

0

 pěstounské péče (klasické)

6

z toho ze ZDVOP

6

 pěstounské péče na přechodnou dobu

6

z toho ze ZDVOP

8

 do dětského domova

9

Zemřelo 1 dítě.
Propouštěných rodičů celkem

25

z nich odešlo:
 z vlastního rozhodnutí bez dítěte

4

 se svým dítětem nebo dětmi

21

Opakovaně v zařízení bylo 6 rodičů.

2. PÉČE A DALŠÍ ČINNOSTI

Zdravotní a ošetřovatelská péče
Komplexní zdravotní péči pediatrickou a sociálně-pediatrickou vykonávala v zařízení vedoucí
dětská lékařka. V rámci poskytované péče se typově jednalo o léčebně preventivní pediatrickou a
ošetřovatelskou péči o umístěné děti i o ambulantní péči. Ošetřovatelskou péči tak vykonávaly
kvalifikované a zkušené dětské zdravotní sestry.
Tuto péči jsme poskytovali cestou dlouhodobých pobytů, edukačních pobytů, respitních pobytů,
terénní služby a v naší ambulanci. Od roku 2015 užíváme novou ambulanci lékaře
v rekonstruovaných prostorách zařízení.
Během roku jsme v zařízení neměli žádnou nosokomiální nákazu. Opakovaně jsme se setkávali u
dětí přijímaných z domova s pediculosou a hygienickou zanedbaností. Také jsme přijímali děti bez
základního očkování, jednotných preventivních prohlídek a screeningových vyšetření dle platných
zákonných norem. Dostupnou zdravotní dokumentaci jsme kompletovali a doplňovali o chybějící
úkony ( například očkování ) a potřebná vyšetření.
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 dlouhodobou intenzivní terapii, byly léčeny
dle daných postupů, dekompenzace stavů byla řešena ve spolupráci s odborníky podle konkrétní
nemoci dítěte (v tomto roce například: dětský neurolog, ortoped, neurolog, oční, zubní, kardiolog,
ORL, dětský chirurg, neurochirurg, nefrolog, endokrinolog, gynekolog, diabetolog, hematolog,
Centrum pro očkování, Centrum metabolických vad, genetika). Bylo pečováno o děti s poruchami
příjmu potravy, kterým byla strava podávána do PEG nebo byly sondovány a strava jim byla
podávána nasogastrickou sondou.
Typy postižení dětí přijímaných ze zdravotních důvodů
Dětská mozková obrna, genetická onemocnění s mentální retardací a poruchou motoriky,
hydrocefalie, stavy po krvácení do mozku, poruchy termoregulace, těžká forma hemofilie,
smyslová postižení, různé formy tělesného postižení bez nebo s mentální
kombinovaná postižení

retardací, různá

Děti s potřebou pomůcek:
monitor dechu

9

vyhřívaná podložka

1

antidekubitární podložka

2

oxymetr

3

polohovací lůžko

2

sprchovací lůžko

3

kyslíková terapie

3

zvlhčovač

3

inhalátor

3

odsávačka

2

sondy, cévky

3

pomůcky které zvýší bezpečí
nebo sníží rizika spojená s onemocněním 12

Na závěr této kapitoly je nutné podotknout, že při poskytování zdravotní péče ohroženým dětem je
mnohdy komplikací to, že děti jsou umísťovány v rámci dohody se zákonným zástupcem, kterému
zůstává zodpovědnost a rozhodovací povinnost vůči dítěti. Poskytování nezbytně nutné péče je tak
velice komplikované a mnohdy to určitě není v zájmu dítěte.

Terénní zdravotní služba a doprovázení
Pilotně jsme na základě zkušeností z minitendrů a potřebě v terénu začali navštěvovat dvě první
rodiny, ve kterých žije dítě se zdravotním znevýhodněním. Obě rodiny jsou v Pardubickém kraji,
dojezdová vzdálenost do 45 km.
První rodinu, která je navíc méně sociálně zdatná, navštěvuje fyzioterapeut s dětskou sestrou
nebo sociální pracovnicí. Do této rodiny jezdí pracovníci zařízení v průměru 1x týdně. Rodinou i
příslušným OSPOD, který rodinu monitoruje, je služba přijímána velmi pozitivně.
Druhá rodina pečuje o své ani ne roční dítě upoutané na lůžko a závislé na umělé plicní ventilaci.
S tímto dítětem se intenzivně rehabilituje, fyzioterapeut k ní jezdí 2x týdně. Jiná intervence není
v této rodině třeba.

Výchovná a pedagogická péče
Tato péče byla nedílnou součástí komplexní péče o dítě a doprovázející osoby v našem zařízení.
Klíčovými pracovníky v této oblasti byly:
 výchovná sestra pro děti předškolního věku
 pedagog pro speciálně pedagogickou činnost pro děti školního věku a starší
Pracovníci sledovali a měli v kompetenci psychomotorický vývoj dětí, garantovali tento segment
péče a organizovali pořádané akce. Součástí její práce byla i úvodní diagnostika po přijetí dětí a
sledování jejich vývoje, včetně písemné dokumentace a znamenávání psychomotorického vývoje
konkrétního dítěte, doporučování dalšího individuálního postupu a přístupu. Záznam o
psychomotorickém vývoji během pobytu v zařízení byl přikládán do propouštěcí zprávy. Výchovná
sestra také vedla každému dítěti tzv. Knihu života, která byla součástí dokumentů při propuštění ze
zařízení.
Samotnou činnost s dětmi pak prováděly a zajišťovaly i sestry a pracovnice přímé péče v rámci
svých pracovních povinností, řídily se pokyny a doporučeními dětské psycholožky, výchovné sestry
a pedagoga.
Každé dítě mělo stanoveného také „patrona“, který byl garantem a průvodcem dítěte. Jednalo se
vždy o jednu ze sester nebo pracovnic přímé péče.
Ve zdravotnickém zařízení se podle povahy zdravotního problému nebo míry postižení zaměřovala
výchovná a pedagogická péče na rozvíjení činností a dovedností potřebných pro školní zralost
zejména předškolních dětí, u dětí školního věku s ústavní výchovou to byla příprava na vyučování
nebo domácí výuka včetně vhodných volnočasových aktivit. U dětí s kombinovaným postižením
byla péče zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností.
V rámci „společných pobytů“ jsme se u dětí rodičů pobývajících v našem zařízení zaměřovali na
samotný rozvoj dětí - u předškoláků na rozvoj rozumových schopností, zejména na zrakové a
sluchové vnímání, diferenciaci, analýzu a syntézu, prostorovou orientaci a grafomotoriku, rozvoj
řeči a paměti, činnosti podporující sociální a pracovní zralost, u školáků na zvládnutí domácí
přípravy, vytváření pracovních návyků a stereotypů a nabídku volnočasových aktivit. I těmto dětem
byla zajištěna vyšetření v logopedické ambulanci (MUDr. Zelenkové) a v PPP a následně
realizována navržená opatření. Nedílnou součástí pedagogické péče byla edukace rodičů vedoucí
k rozvoji a posílení rodičovských kompetencí.

V rámci pobytů v rodinných buňkách na odděleních ZDVOP byla opět péče pedagogická a
výchovná u předškolních dětí zaměřena na rozvoj schopností vedoucích ke školní zralosti, bylo
zajišťováno logopedické vyšetření, u školních dětí byla péče zaměřena na vytváření správných
pracovních návyků, byla posilována zejména motivační oblast. Podle míry zanedbanosti, která byla
u některých dětí velmi vysoká, bylo potřeba nejprve vytyčit hranice chování, vytvořit bezpečné
prostředí, navázat přátelský, ale respektující vztah, byla zajištěna odborná vyšetření logopedická a
v PPP a realizována navrhovaná opatření.
Výchovná a pedagogická péče byla přísně individuální, každé dítě postupovalo podle svých
možností, dohánělo učivo, které nebylo zvládnuté, učilo se vytvářet pracovní stereotypy, které mu
umožňovaly podávat dobré výkony v rámci jeho schopností, většina dětí učivo zvládla na průměrné
úrovni své třídy, žádné nebylo klasifikováno nedostatečnou. Některé děti musely zvládnout
přechod na jiný vzdělávací program v rámci základního vzdělávání.
Dětem byly nabídnuty pestré volnočasové aktivity. Nastávajícím nezletilým maminkám byla
poskytnuta edukace v oblasti těhotenství, péče o dítě, byly zajištěny přednášky o těhotenství a
porodu, návštěva porodních sálů.
Děti navštěvovaly buď svou původní školu nebo dojížděly do ZŠ Sezemice.
Aktivity dětí i rodičů:
Výlety a aktivity
Okolí, Sezemice – cukrárna, vystoupení Agility, cirkus, Pardubice – zámek, výstava Mázhaus,
cukrárna, letiště, Kunětická hora, Perníková chaloupka, Spojil – Apolenka zábavné dopoledne na
farmě, ZOO Dvůr Králové, Kočičí hrádek, Slatiňany, Chrudim – vlakem do Muzea loutek, Hlinsko
Betlém, Lázně Bohdaneč, Holice, Třebechovice – betlém, Hradec Králové – Tongo, obří akvárium,
výlet do Prachovských skal, výlety na kolech do okolí, výlety vlakem do okolí, Babylon Liberec,
lanové centrum Pardubice, Dětenice, Betlém Hlinsko, Zámek Žleby, Lichnice, Lovětínská rokle,
Letiště Hradec Králové Open Skies for Handicapped, Kutřín, ZOO Praha + zástupci dětí ZŠ
Studánka (akce dětí ZŠ Studánka na získání financí), Budislav, Choceň, Brandýs,Kunětická hora,
Parník Arnošt – Kunětice, Svratka, Milovy, Devět skal, Hvězdárna Hradec Králové, Aquacentrum
Pardubice včetně letní pláže.
Soutěže a jiné akce
Výtvarná soutěž, orientační běh Koloděje, fotografická soutěž v rámci Veletrhu sociálních služeb
v Hradci Králové, soutěž v petangu, Městské slavnosti a ohňostroj Pardubice, Dušičkový den ,
Strašidelný zámek Choltice, adventní koncerty Choltice a Pardubice, návštěva Městského útulku
pro psy a kočky Pardubice, účast na půlnoční mši v Pardubicích.

Vícedenní pobyty pořádané zařízením
Předškolní děti („naše školka v přírodě“)

Deštné v Orlických Horách
Štíří Důl 3x
Vrbice u Kostelce nad Orlicí

Předškolní i školní děti
(„rodinná letní dovolená“)

Sedmihorky

Maminky s dětmi („víkendový pobyt“)

Labská bouda

Školní děti („prázdninový pobyt“)

Rajnochovice ( ZOO Lešná, sv.Hostýn, Zbrašovské
aragonitové jeskyně)

Účast na táborech
pobytový tábor pořádaný dětským domovem Holice a pobytový tábor na Seči
příměstské tábory v Sezemicích a v Pardubicích.
Divadla, kina, vystoupení
Představení v Divadle Semafor v Praze, dětská představení ve VČD Pardubice, v KD Sezemice,
účast na pasování čtenářů knihovny, v našem areálu představení Divadla dětem a Divadla Maska,
několik filmů v multikinech v Pardubicích.
Akce v areálu pořádané zaměstnanci
Karneval, velikonoční hraní “Hledání zajíčka”, velikonoční floristika, velikonoční koleda, pálení
čarodějnic, dětský den, Veselé léto –

ruční dílna, divadlo, ruční dílna – malování na textil,

keramika, korálkování, gumičkování, vánoční přání, pečení perníčků a cukroví, Pohádkový
pochod, Noční pohádkový pochod, Zpívání u Vánočního stromu.
Terapeutická dílna
Byla zprovozněna v listopadu v prostorech bývalé „ubytovny“ v pravé vedlejší budově. Určena je
pro školní i předškolní děti a rodiče dětí. Je vhodná pro práci s keramickou hlínou, s papírem,
s textilem, s látkou, pro korálkování, floristiku a další aktivity.

Muzikoterapie
Probíhala v herně, která slouží i jako hudební místnost.
Rehabilitační a terapeutická péče
V zařízení pracovala jedna profesně registrovaná fyzioterapeutka pracující bez odborného
dohledu. Jedna odešla do starobního důchodu a její pracovní pozice byla zrušena. Fyzioterapeutky
aplikovaly nejvíce a nejčastěji řízenou rehabilitaci Vojtovou reflexní metodikou. Tato metodika je

aplikovatelná téměř u všech diagnóz, se kterými byly děti v zařízení umístěny. Jejím
prostřednictvím se pozitivně ovlivňuje tělesný postoj i motorika celého pohybového aparátu dítěte.
Kromě Vojtovy metodiky uplatňovaly podpůrnou rehabilitaci jako je: psychomotorická stimulace,
bazénové masáže, SRT, facilitační metodu míčkováním, práce s bioptronovou lampou.
Rehabilitovány byly děti například s diagnozami:

CTKP, DMO, VVV CNS, genetické choroby,

poúrazové stavy, psychomotorická retardace, respirační infekce, léčba předčasně rozených dětí.

Speciální techniky a terapie
Bazální stimulace
Metodu jsme využívali u těžce hendikepových dětí a u novorozenců předčasně narozených.

Snoezelen
Metodu v senzomotorické místnosti jsme využívali

pro hendikepované děti, pro novorozence

s abstinenčními syndromy. Službu využili i ambulantní klienti.

Hipoterapie
Kapacitně pro 6 dětí byla zajištěna pravidelná terapie v.o.s. Apolenka, a to v období duben –
červenec a září – listopad.

Zooterapie
Podařilo se nám nasmlouvat nového terapeutického pejska a zvolili jsme dvě varianty terapií:
 individuální – polohování a prohřívání těžce handicapovaných dětí
 kolektivní aktivity se psem – jaro, léto, podzim v zahradě areálu
Děti a maminky se také starají o dvě morčata, která bydlí ve svých domečcích na zahradě centra.

Sociální práce
Sociální práce v zařízení byla součástí komplexní péče o přijaté dítě a současně o jeho rodinu.
Sociální pracovnice řešily přijetí i propuštění dítěte. Po dobu pobytu řešily sociální problematiku
dítěte, umístěných matek nebo rodičů. Při propuštění dítěte poskytovaly poradenský servis
rodinám. Probíhala komunikace s biologickou či náhradní rodinou a s pracovníky OSPOD či jiných
úřadů a organizací. Spolupracovaly 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 řešily kontakt s rodiči, koordinovaly návštěvy rodičů v zařízení nebo pobyty
dětí v rodinách.
Umístěným rodičům nebo těhotným byla poskytována poradenská činnost a doprovázení při
vyřízení určitých úkonů a záležitostí.
V roce 2015 došlo k organizační změně, kdy s narůstajícím počtem umístěných rodičů i náročnosti
práce s nimi došlo přesunu kompetencí v této oblasti naší práce v zařízení. Prakticky došlo
k navýšení počtu instruktorek k umístěným rodičům na dvě pracovnice, které nyní spadají pod
sociální pracovnici.

Psychologická pomoc
Psycholožka zařízení dle individuální potřeby poskytovala svou pomoc a podporu dětem i
umístěným dospělým. Tato pomoc je významnou a neodmyslitelnou součástí práce v zařízení.

Další aktivity
Setkání maminek s výletem do Prachovských skal
V červenci se uskutečnilo již tradiční setkání setkání rodičů, kteří v minulosti využili služeb našeho
zařízení. Jednalo se o víkendovou akci, kdy se sjely maminky se svými dětmi a strávily společný
víkend s výletem do Prachovských skal. Finanční prostředky jsme získali z grantu firmy Veolia.
Setkání pěstounů
V srpnu se uskutečnil již 4. ročník setkání pěstounských rodin. Pozváni byli náhradní rodiče,
kterým bylo svěřeno dítě z našeho zařízení. Pěstounům se během vzdělávacího bloku věnovali
odborníci z našeho zařízení i z OSPODů (včetně krajského) a děti měly svůj program.
Akce pro veřejnost
Zaměstnanci byly zorganizovány akce, kterých se mohla účastnit laická i odborná veřejnost,
jednalo se o Dětský den, Den dětského centra s prohlídkou zrekonstruovaných prostor, oba
Pohádkové pochody a Setkání u Vánočního stromu.

Doprovázení pěstounských rodin
V průběhu roku nám bylo vydané pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona
359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů k:
 uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b
 poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela
dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b) při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu
pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna
výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Zařízení však službu zatím nezačalo poskytovat, měli jsme uzavřenou žádnou dohodu.

Nové služby
V rámci projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti
a rodiny“ pokračovala aktivita a veřejná zakázka „Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji
– rámcová smlouva II “. Zakázka měla 3 části: pobytové služby, odborné poradenství a
diagnostika, terénní a ambulantní služby a byla realizována pomocí tzv. „minitendrů.
Naše zařízení se aktivně účastnilo. Zrealizovali jsme:
 dvě pobytové služby v rámci společných pobytů v zařízení, u obou pobytů byly splněny
vytyčené cíle.
 skupinový program pro děti na posílení sociálních a praktických dovedností pro děti
vytipované Pardubickým OSPODem. Jednalo se o děti, které dosud neměly možnost trávit
část prázdnin na táboře nebo na „dovolené“ s rodiči. Pro děti to byl tak jedinečný zážitek.
Zakázku jsme realizovali se subdodavatelem SKP centrem, kdy jsme každá organizace
měla na starost 15 dětí formou „táborového“ pobytu. Dětmi, jejich rodiči, zástupci OSPOD i
našimi zaměstnanci byla akce hodnocená jako vydařená.
 terénní službu – doprovázení dítěte s hendikepem z Chrudimska. Jednalo se o kojence s
několika hendikepy v sociálně slabé rodině s dalšími dětmi. Služba byla definována jako
preventivní ve smyslu příjmu dítěte do pobytového zařízení. Službu poskytujeme dále i po
skončení minitendru a pomáháme tak rodině, aby dítě mohlo zůstat doma v rodinném
prostředí.

Naše budoucnost
Naše zařízení bylo společně s dalšími sedmi dětskými centry a dětskými domovy zřizovanými
Pardubickým krajem zapojeno do projektu z fondů EHP „Transformace péče o ohrožené děti“.
Hlavním cílem projektu, který trvá do 04/2016, je vytvoření transformačních plánů jednotlivých
zařízení tak, aby se snížila celková pobytová kapacita jednotlivých zařízení a změnila se také
forma této poskytované služby směrem od kolektivní ke komunitnímu způsobu života umístěných
dětí. Dále je možnost navrhnout a popsat nové služby, které budou buď preventivní ve smyslu
příjmu dětí do zařízení a nebo jako následná služba pro děti, které jsou propouštěny zpět domů.
V týmu pro tvorbu transformačního plánu pracovalo celkem 11 pracovníků, kteří se pravidelně
scházeli každých 14 dní. Byla vytvořena SWOT analýza, popis současně poskytovaných služeb,
vize zařízení na dalších 5 let a začal se zpracovávat vlastní plán. S prací nám pomáhal externí
konzultant pan Mgr. Radek Rosenberger, který nám výrazně pomohl i v naší práci, neboť nám
pomohl pochopit význam přínosu deinstitucionalizace a smysl transformace. Byl pro nás zdrojem
motivace k práci. V rámci projektu také probíhalo vzdělávání všech zaměstnanců zařízení na
seminářích a přínosné bylo působí externí konzultantky pro zjišťování názoru umístěných dětí
Lenky Tomaštíkové. Oběma děkujeme.

Naše budoucnost v praxi - pronájem bytů
V září 2015 byly našemu zařízení předány k užívání 3 podnájemní byty od města Pardubice, tyto
byly během podzimu vybaveny a zařízeny darovaným nábytkem a budou určeny k společným
zácvikovým pobytům rodičů s dětmi a můžeme tak začít realizovat naše transformační aktivity.

3. SPOLUPRÁCE

V rámci činnosti zařízení spolupracujeme s řadou organizací a společností. Vzájemné poznávání i
společné akce jsou vždy velmi podnětné a inspirující jak pro děti, tak pro personál.
Spolupráce na pořádaných akcích
Divadlo dětem pan Novozámský – Veselé léto, dobrovolníci
MŠ Zvoneček Pardubice - Vánoční koncert
Raná péče – dítě se smyslovým postižením
ADRA - NOMIA – dobrovolnictví
MŠ Sezemice
ZŠ Sezemice
ZŠ Staňkova – pomoc při pohádkových pochodech, zdobení vánočních stromečků
ZŠ Studánka – děti a vyučující zorganizovali sbírku a společný výlet do ZOO v Praze
Základní a speciální školy v Pardubicích
SKP – tábor
Dobrovolnictví
Vítanou pomocí v oblasti výchovy a trávení volného času byli dobrovolníci. Během roku jsme měli
zajištěnou dobrovolnickou činnost ve spolupráci s o.s. Nomia a s dobrovolníky pana
Novozámského. Jejich činnost velmi přispěla k pohodě dětí v zařízení i k navázání dalších vazeb a
vztahů.
Firemní dobrovolnictví
Zařízení využívalo také firemního dobrovolnictví. Proběhlo několik dobrovolnických dnů, kdy
zaměstnanci různých firem pomohli při údržbě a úklidu celého areálu i budov s pomáhali
s drobnými opravami a úpravami. Za jejich práci děkujeme.
Hostitelská péče
Rovněž hostitelská péče poskytovaná v součinnosti s pracovníky OSPOD, kteří rodinu instruují,
prověří a kontrolují, přináší dětem nové podněty a povzbuzení v jejich často nelehkém vývoji. Díky
hostitelské péči, která je poskytována dlouhodobě pobývajícím dětem, si tyto mohou navázat
vazbu na konkrétní pečující osoby a získat zkušenosti z rodinného prostředí. Významné je to pak
zejména při přechodu ze zařízení do nové náhradní rodiny a přispívá úspěšnější adaptaci dětí
v této rodině. Tato péče je poskytována pouze dětem ve zdravotnickém zařízení.

Praxe
Zařízení během celého roku poskytovalo zázemí pro odbornou praxi studentům řady škol a
univerzit. Koordinátorem byla vedoucí pracovnice pro ZDVOP a praktikantům se aktivně věnovali
všichni odborní zaměstnanci.
Jednalo se studenty těchto škol: Fakulta zdravotnických studií a Fakulta filozofická Univerzity
Pardubice, VOŠ Pardubice, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Pedagogická fakulta
Univerzity Hradec Králové, Univerzita Pardubice Ústav sociální práce, Odborné učiliště Hradec
Králové.
Při praxi studentů byla pro nás rozhodující individualita našich dětí, proto se stáž studentů mohla
uskutečnit pouze se souhlasem dítěte. Velkým přínosem je DC Veská pro studenty Fakulty
zdravotnických studií v Pardubicích, obor ošetřovatelství, neboť se zde seznámí i s neobvyklými a
vzácnými diagnózami dětí a naučí se specifické ošetřovatelské péči.

Unie dětských zdravotnických zařízení (dále jen UDZZ)
Zástupci zařízení se aktivně účastnili během roku všech akcí pořádaných UDZZ. Tuto spolupráci
v rámci zařízení, které poskytují podobné služby, vnímáme jako velmi přínosnou a pozitivní.

4. Personalistika
K 1. 1. 2015 pracovalo v zařízení

49 zaměstnanců.

K 31. 12. 2015 pracovalo v zařízení

49 zaměstnanců.

 během roku bylo přijato 5 nových zaměstnanců:
 3 pracovnice přímé péče ve ZDVOP
 1 kuchařka (zástup za nemocného kuchaře)
 1 hygienická pracovnice
Hospodářka se vrátila po rodičovské dovolené.
 během roku odešlo 6 zaměstnanců
 1 dětská sestra
 1 dětská sestra odešla do starobního důchodu
 1 staniční sestra
 1 pracovnice přímé péče ve ZDVOP
 1 všeobecná sestra
 1 kuchařka (zástup za nemocného kuchaře)
 1 pracovnice přímé péče – instruktorka rodičů nebo jiných doprovázejících osob byla
přeřazena na pozici pracovnice přímé péče ve ZDVOP
 1 hospodářka byla byla přeřazena na pozici pracovnice přímé péče – instruktorka rodičů
nebo jiných doprovázejících osob
 1 hygienická pracovnice byla přeřazena na pozici pracovnice přímé péče – instruktorka
rodičů nebo jiných doprovázejících osob
Pravidelně měsíčně se zaměstnanci setkávali na provozních schůzích, kde se řešila momentální
situace i odborná témata.
Průměrný plat zaměstnanců v organizaci činil 23.753,- Kč.

Klíčoví zaměstnanci
ředitelka

Mgr. Markéta Tauberová

vedoucí lékařka

MUDr. Barbora Červíčková

vedoucí sestra

Bc. Ivona Truncová

sociální pracovnice

Mgr. Renata Vyhnálková, Bc. Věra Břízová

staniční sestra

Lenka Kirnigová

vedoucí ZDVOP buněk

Lucie Vodičková

výchovná sestra

Ilona Křivková

psycholog

Mgr. Lenka Čermáková

účetní

Zuzana Šmídová

personalistka

Alena Ulrichová

správce

Jaroslav Bajer

Personální zajištění:

odborní pracovníci:
 pracovníci přímé péče - zdravotní sestry, zdravotní asistentky, pěstounka, pracovnice
přímé péče
 dětská lékařka
 psycholog
 sociální pracovnice
 instruktorky rodičů nebo jiných doprovázejících osob
 výchovná sestra, pedagog
 fyzioterapeutka
 sanitářka
ostatní pracovníci:
 ředitelka, personalistka, účetní, hospodářka, švadlena, technický pracovník, údržbář,
kuchař, hygienické pracovnice

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

1. HOSPODAŘENÍ
2. MAJETEK A INVESTICE
3. KONTROLNÍ ČINNOST
4. SPONZOŘI

1. HOSPODAŘENÍ

Výnosy rok 2015

25 959 085,25 Kč

dotace z KÚ

20 200 000,00 Kč

státní příspěvek ZDVOP
dávky státní sociální pomoci
zúčtování fondů
ostatní výnosy z činnosti
služby z „minitendrů“
výnosy z prodeje služeb
Náklady rok 2015
potraviny
léky, léčiva

3 456 480,00 Kč
360 620,00 Kč
15 088,00 Kč
726 362,25 Kč
1 007 210,00 Kč
193 325,00 Kč
25 769 277,28 Kč
1 112 701,20 Kč
110 777,29 Kč

zdravotnický materiál

63 825,73 Kč

praní prádla

62 739,12 Kč

služby nevýrobní povahy

1 187 769,56 Kč

spotřební materiál

996 755,68 Kč

nákup DDHM

983 135,75 Kč

elektřina

227 016,00 Kč

plyn

710 591,00 Kč

vodné, stočné

122 489,00 Kč

zdravot.a social.pojištění
mzdy a náklady OON
běžné opravy a údržba

4 734 193,00 Kč
14 128 560,00 Kč
293 656,71 Kč

klasické pleny
speciální pleny

Organizace:

43 568,00 Kč

ostatní náklady včetně FKSP

991 499,24 Kč

Hospodářský výsledek

189 807,97 Kč

 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, hospodářský výsledek navrhujeme
převést do roku 2016,
 dodržela rozpočet a závazné a hodnotící ukazatele schválené zřizovatelem,
 veškeré dotace (státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc) byly využity v jejich
prospěch
 nemá závazky po splatnosti,
 k 31. 12. 2015 bylo bývalou účetní zaplaceno 2.112.650,- z celkové prokázané
zpronevěřené částky 3.203.474,- Kč, v roce 2015 neuhradila nic
 nákupem výrobků a zaměstnáváním 1 zaměstnance se zdravotním postižením splnila
povinný podíl dle zákona 435/2004 Sb.
 nevykonávala doplňkovou činnost
Komentář náklady
V oblasti nákladů jsme se drželi plánu. Nemuseli jsme díky sponzorskému daru kupovat pro děti
papírové pleny, nakupovali jsme pouze speciální pleny pro děti s vyšší mírou podpory. Vyšší
náklady byly na odpisy majetku, na drobnou údržbu a opravy, kdy se podařilo zútulnit a
modernizovat prostory zařízení a areálu i ve spotřebě materiálu.
Komentář výnosy
Příjmy na provozní dotaci od zřizovatele byly v tomto roce v plné výši. K navýšení došlo v kapitole
státního příspěvku na děti umístěné ve ZDVOP. Také byly přínosem výnosy z činnosti a příjmy
z „minitendrů“ na služby dětem a jejich rodinám, které probíhaly v rámci projektu MPSV Ověřování
sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v Pardubickém kraji. .
Fondy k 31. 12. 2015
 kulturních a sociálních potřeb – čerpáno bylo dle plánu, zůstatek 45.014,98 Kč.
 rezervní – je tvořen peněžními dary účelovými i neúčelovými a částkou zúčtovaného
kladného hospodářského výsledku minulého roku, zůstatek 689.145,01 Kč.
 investiční – tvořený odpisy majetku, zůstatek 675.332,47,- Kč.
Všechny tyto fondy jsou kryty finančními prostředky.

2.

MAJETEK A INVESTICE

Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31. 12. 2015, nebyly shledány žádné rozdíly.
Pokračovali jsme v modernizaci areálu dle zpracované Studie využitelnosti areálu zařízení tak, aby
se zpříjemnil a zkvalitnil pobyt dětí i dospělých i pracovní podmínky zaměstnanců.
V září byla dokončena velká investiční akce a rekonstrukce v přízemí hlavní budovy –
Rekonstrukce I. oddělení na bydlení rodinného typu a zázemí pro zaměstnance. Akce byla
v celkové hodnotě 4.420.994,- Kč. Byly vybudovány dvě rodinné buňky pro 3 a 4 děti umístěné do
ZDVOP. Dále v prostoru vznikla nová herna pro děti, 3 kancelářské prostory a ambulance pro
dětskou lékařku. Celá rekonstrukce vedla k výraznému zvýšení kvality péče v našem zařízení.
Prostory byly vybaveny částečně původním a částečně novým nábytkem a vybavením.
Z investičních akcí byla dokončena akce vybudování hřiště pro starší děti, kde vznikla zpevněná
plocha pro míčové hry a jiné aktivity a také prolézačkový herní prvek s dopadovou plochou a byla
upravena část komunikací a přesunuto kontejnerové stání. Akce byla v hodnotě 609.404,49 Kč.
Investovali jsme také postupně do obnovy vybavení jednotlivých provozů, oddělení a rodinných
buněk. Pořídili jsme například nový sporák do kuchyně za 53.489,90 Kč.
Byl zakoupen použitý až 7dmi místný automobil Citroen Picaso za 189.999,Opravili jsme naši „Perníkovou chaloupku“ v lese našeho areálu.
Pojištění majetku bylo realizováno prostřednictvím zřizovatele, samostatně zařízení uzavřelo
povinné ručení a havarijní pojištění obou vozidel a dále pojištění dětí v rámci denního stacionáře,
na hipoterapii a ozdravných pobytech.
V tomto roce byla řešena jedna pojistná událost, jednalo se o nabouraný automobil Ford, který byl
zlikvidován.

3. KONTROLNÍ ČINNOST

Kontroly proběhly:
 Odborovým svazem pracovníků ve zdravotnictví na dodržování BOZP
 Okresní správou sociálního zabezpečení na odvody sociálního pojištění
 2x interní audit

4. SPONZOŘI
Do podpory, kterou se snaží zařízení dlouhodobě získávat, patří finanční dary, nefinanční hmotné
dary, dále podpora a propagace naší práce a činnosti. Dary jsou vždy využity ve prospěch
umístěných dětí a jejich rodičů.
Část prostředků bylo neúčelových, které zůstávaly na zvláštním účtu pro potřeby rekonstrukce I.
oddělení na bydlení rodinného typu, které bude mít variabilní využití pro skupinku dětí nebo
sourozenecké skupiny nebo pro společné pobyty dětí s doprovázející osobou. V průběhu roku byla
akce dokončena.
Dárci a příznivci dětského centra také věnovali zařízení a také umístěným dětem a maminkám
hmotné dary ve formě oblečení, kočárků, autosedaček, hraček i dalšího vybavení.
Poděkování:
Všem následujícím a ostatním nejmenovaným anonymním podporovatelům a dárcům
děkujeme za jejich milou a prospěšnou podporu a vřelou přízeň:

Advokátní kancelář Kocourek, Pardubice

Lucie Fantová, Lázně Bohdaneč

Alians Pojišťovna

Fast Play, Pardubice

Alianz nadační fond, Praha

Flextronics - zaměstnanci

Aneta Hlinová

Foxconn Pardubice

Aqua Servis, Rychnov nad K.

Foxconn, Pardubice

Autocentrum Barth, Pardubice

Nikol Havlíková, Chrudim

Vladimír Balcar, Pardubice

HC Dynamo- hráči kabiny "A"

Martin Beránek, Veská

HC Dynamo Pardubice

Bistro Gamas, Hlinsko

H-centrum Staré Hradiště, Jogini

Bonté Class, Sezemice

HERO CZECH , Praha

Hana Burešová

Hlídací a úklidová agentura, Pardubice

Česká spořitelna, Svitavy

Miluše Horská, Černá za Bory

Dašická lékárna - Pharm.Dr.Šilar

Kateřina Hrůšová Kubeňová

DDM Alfa, Pardubice

Chládek a Tintěra Pardubice - zaměstnanci

Destino, Pardubice

Ikea Praha, Černý most

Enerfis, Praha

Jan Chadima, Nová Paka

Engineering Solution, Praha

Jiří Flídr, Ústí n.Orlicí

JUDr. Iveta Deriková, Pardubice

Pražská správa nemovitostí - zaměstnanci

Kiekert Přelouč – zaměstnanci

Provas Hlinsko

Kimberly-Clark, Jaroměř

Eva Rácová, Pardubice

KORESTA TRADE Pardubice

Roman Tichý, Ústí nad O.

Břetislav Krch, Praha

Rotary Club, Pardubice

Lanwes, Hradec Králové

RWE Pardubice - zaměstnanci

Lion Teleservices Pardubice – zaměstnanci

Jiří Sehnoutka

Jurij Lyspuch, Pardubice

Tomáš Sejkora, Skuteč

Jiří Macháček, Rokytno

Slavia pojišťovna,Praha

Massimo Ruzzi a Marisa Ciafardini, Itálie

Smp-Odpady, Pardubice

Květa Matušovská, Javorník

Eva Součková

Medin, Nové Město na Moravě

Strojon Pardubice

Michela a Petr Jonášovi, Pardubice

Lucie Svědirohová, Velké Koloděje

Movember – prac. BO, Pardubice

Marek Šebesta, Nemošice

MŠ Pardubice-Pospíšilovo nám.

Roman a Lenka Šmidberští, Pardubice

MŠ Pospíšilovo nám. Pce

Michal Šrámek

Nadace KB - Jistota

Teleperformance - zaměstnanci

Nadační fond Veoli, Praha

TJ Spartak Sezemice

Barbora Nejmanová, Nové Město

Univerzita Pardubice - studenti

Božena Nováková, Sezemice

Ivana Vlkovská, Veská

Obec Černá u Bohdanče-zaměstnanci

Denisa Vodičková, Pardubice

Obec Nové Město

Aneta Voženílková,Pardubice

Obec Nové Město-občané

V-Voříšek CZ, Praha 4

Obec Podhořany u Ronova

Česká spořitelna HK-zaměstnanci

Okresní soud HK, zaměstnanci

ZŠ Přelouč, Smetanova ul.

OSEVA UNI, Choceň

ZŠ Studánka – zaměstnanci a žáci

Pacifik Direct s.r.o. Holice

ZŠ Závodu Míru, Pardubice

Pojišťovna ČS, Pardubice

Věra Marcíková

Markéta Popelářová, Ústí nad O.

Martin Krivenc

Závěr

Rok 2015 musím zhodnotit jako rok nových výzev, inovací našeho myšlení i modernizace zařízení.
V Dětském centru Veská se nám daří pružně reagovat na potřeby terénu k zajištění potřebné péče
o ohrožené děti i rodiny. Naučili jsme se lépe pracovat se staršími dětmi ve ZDVOP, začali jsme
pilotně poskytovat práci v terénu.
Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za nasazení, se kterým pracují.

Ve Veské dne 17. 3. 2016

Mgr. Markéta Tauberová
ředitelka a kolektiv pracovníků Dětského centra Veská

