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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 stabilní řešení pro dítě, 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
Místa poskytování služeb
 Veská 21, Sezemice – Středisko Veská
 Staroholická 354, Holice – Středisko Staroholická
 1 pronajatý byt ZDVOP v Pardubicích v komunitě
 1 pronajatý byt ZDVOP ve Vysokém Mýtě v komunitě
 4 pronajaté byty ZZ pro zácvikové pobyty v Pardubicích a v Chrudimi v komunitě

ZPRÁVA O ČINNOSTI

1. SLUŽBY
POBYTOVÉ
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TERÉNNÍ
2. SPOLUPRÁCE
3. PERSONALISTIKA

1. SLUŽBY

POBYTOVÉ SLUŽBY
Pobytové služby jsou zatím ještě hlavní doménou našeho zařízení. Snažíme se je však poskytovat
novým a efektivnějším způsobem tak, abychom u umístěných dětí minimalizovali traumata, která
během pobytu mimo rodinu nastávají, neboť mnohá stigmata a hendikepy si již nesou s sebou
z původního prostředí a mnohá je většinou ještě v budoucnu čekají. Děti, které se k nám do
pobytových služeb dostanou, mají za sebou většinou velmi pohnutý osud a komplikovanou
minulost. V době umístění se často ocitají poprvé mimo svou rodinu a ani ony a ani my v danou
chvíli nevíme, co je v budoucnu čeká. Jak dlouho u nás naleznou dočasný domov? Jak jejich pobyt
u nás dopadne? O to složitější a náročnější je o tyto děti péče, která vyžaduje nejen touhu pomoci,
empatii a otevřenou náruč, ale také odbornost, zkušenost a velké nasazení.
Kapacita:

Z hlediska kapacity byl v roce 2018 důležitý přesun další rodinné skupiny ve službě ZDVOP do
komunity, do bytu na běžném sídlišti ve Vysokém Mýtě.

Pobyty byly na žádost:
 rodičů (dohoda se zákonným zástupcem)
 orgánů sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se souhlasem osoby odpovědné za
výchovu
 soudu (předběžné opatření, ústavní výchova)
 dítěte
Dětem bylo během jakéhokoli pobytu poskytováno kompletní zaopatření a péče včetně
specializovaných typů péče. Po dobu pobytu u nás děti nalezly náhradní ubytování (ZDVOP) či
domov (ZZ). Dětem i jejich biologickým nebo náhradním rodičům nebo pečujícím osobám bylo
současně

poskytováno

poradenství

v

oblasti

ošetřovatelství,

sociálně-pediatrické

péče,

psychologie, sociálně-právní oblasti, fyzioterapie a výchovné a pečovatelské oblasti. Práce s
rodinou dítěte umístěného z jakéhokoli důvodu byla důležitou součástí naší práce

Rozdělení pobytových služeb
 pobyty ve zdravotnickém zařízení
◦ bez doprovodu – zdravotní péče o děti s vysokou mírou podpory se závažnými
hendikepy a různými onemocněními
▪ dlouhodobé (následná a paliativní péče)
▪ krátkodobé (respitní a odlehčovací pobyt)
◦ bez doprovodu – děti s nařízenou ústavní výchovou
 pobyty ve zdravotnickém zařízení s doprovodem dospělé osoby
 pobyt v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Pobyty ve zdravotnickém zařízení bez doprovodu – zdravotní péče o děti s vysokou mírou
podpory se závažnými hendikepy a onemocněními
Péči poskytujeme pro děti od narození, maximálně do 12ti let věku s velmi vysokou mírou podpory.
Jedná se ležící dětské pacienty se závažnými postiženími a onemocněními. Jde o děti, které již
nevyžadují péči v nemocnici akutní péče, ale potřebují dlouhodobou péči následnou, o kterou se
pak zařízení dělí s rodinou, tak aby byla optimální péče zajištěna a aby to rodina zvládala.

Pro tento typ služby fungoval na principu klasického zdravotnického oddělení nazvaného Duhový
korálek. Byly sem přijímány děti (kapacita 4 až 6 dětí) s těžkými zdravotními hendikepy a
kombinovanými vadami v režimu dlouhodobého nebo respitního pobytu. V tomto roce byli na
Duhový korálek pouze výjimečně umísťováni kojenci bez doprovodu do doby, než byli svěřeni do
jiného typu péče. Jednalo se zde o vysoce specifickou následnou dlouhodobou 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 z různých důvodů ve své biologické
rodině.
U všech dětí umístěných na oddělení Duhový korálek jsme dbali na intenzivní spolupráci s jejich
rodinami. Rodiče se dle svých možností a schopností zapojovali do péče, ať již formou přímé péče
v době návštěvy, tak i při zajišťování odborných vyšetření na specializovaných pracovištích.
Důležitou událostí byla v roce 2018 dostavba výtahu, která byla ukončena na konci roku a
rozhodně přispěje ke zlepšení péče o tyto děti a umožní i další rozvoj zdravotních služeb.
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.
Náročnou a zodpovědnou specializovanou ošetřovatelskou péči vykonávaly kvalifikované a
zkušené dětské i všeobecné zdravotní sestry.
Děti se závažnými 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
tracheostomií a 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, děti 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 retardací, poúrazové
stavy, různá kombinovaná postižení
Umístěné děti měly potřebu následujících pomůcek:

monitor dechu, výrobna kyslíku, vyhřívaná podložka, antidekubitární podložka, oxymetr, polohovací
lůžko, sprchovací lůžko, kyslíková terapie, zvlhčovač, inhalátor, odsávačka, sondy, cévky a další.
Tyto pomůcky zvýšily bezpečí nebo snížily rizika spojená s onemocněním a pobytem.
Kromě ošetřovatelské péče byla těmto dětem také poskytována intenzivní fyzioterapie. V zařízení
pracovala jedna profesně registrovaná fyzioterapeutka pracující bez odborného dohledu.
Fyzioterapeutka aplikovala 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 jsme také uplatňovali podpůrnou rehabilitaci jako je:
psychomotorická stimulace, bazénové masáže, SRT, facilitační metodu míčkováním, práce s
bioptronovou lampou.
Dětem byly poskytovány také speciální terapie a činnosti dle jejich individuální potřeby, například
bazální stimulace, pelíškování, canisterapie, pobyt v senzomotorické místnosti, plavání. Tyto
aktivity koordinovala výchovná sestra.
Za dětmi také dle jejich potřeb dojížděla i Raná péče.
Dětem se dostala i výchovná a pedagogická péče podle povahy a míry zdravotního postižení. U
dětí s kombinovaným postižením jsme pracovali zejména na rozvoji komunikačních dovedností.
Dvě dívky plnily školní docházku, byly přijaty do speciální ZŠ a pracovalo se s nimi dle
individuálního vzdělávacího plánu, učitelka dojížděla za dětmi k nám do zařízení.
Velmi intenzivně a dobře jsme spolupracovali s dětským oddělením Pardubické krajské nemocnice
včetně konsiliárních vyšetření dle povahy nemocí dětí.
Během roku jsme v zařízení neměli žádnou nosokomiální nákazu.
Na závěr této kapitoly je nutné podotknout, že v tomto typu péče jsme zařízením nadregionálním,
kdy se se žádostí o příjem na nás obracejí i rodiny z jiných krajů, například na doporučení
specializovaných pracovišť.

Pobyty ve zdravotnickém zařízení bez doprovodu – děti s nařízenou ústavní výchovou
Umístěných „zdravých“ dětí ve věku do 6ti let bez závažných zdravotních hendikepů na základě
nařízení ústavní výchovy do dětského domova do 3 let věku nám rapidně ubylo. V kraji se pro děti

tohoto věku daří nacházet dlouhodobé náhradní rodiny. Početnější sourozenecké skupiny nebo
děti s výchovnými problémy jsou pak obvykle soudem svěřeny do péče školských dětských
domovů. Ke konci roku 2018 jsme měli pouze jedno takové dítě, u kterého se však již aktivně řešilo
jeho umístění v rámci mezinárodní adopce do ciziny.
Poskytli jsme také pobyt starším dětem s nařízenou ústavní výchovou („školního věku“), jednalo se
o dva specifické případy, dvě různé sourozenecké skupiny, pro které se stále hledá jiná vhodná
forma náhradní výchovy. U jedné skupiny byl přechod již soudem stanoven k 1. 2. 2019 a u druhé
předpokládáme také její odchod nejpozději do konce školního roku 2018/2019.

Pobyty dětí ve zdravotnickém zařízení s doprovodem dospělé osoby – Společné pobyty
Společnými pobyty nazýváme pobyty dětí ve zdravotnickém zařízení s doprovodem rodiče, osoby
odpovědné za výchovu nebo jiné osoby blízké.
Šlo zejména o pobyty zácvikové a edukační.
Společné pobyty byly v kompetenci sociálních pracovnic a jim podřízených instruktorek, které se
rodičům věnují zejména v podpoře rozvoje jejich dovedností v péči o dítě a domácnost. Na péči se
podíleli i ostatní zaměstnanci zařízení včetně lékařky, pedagogů a psycholožky.
Společné pobyty dětí s doprovázející osobou byly nejčastěji s matkou, tento rok jsme přijali
k pobytu jednoho otce.
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 kompetencích)
 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 a dovednostmi (zácviky)

V rámci „společných pobytů“ jsme se u dětí rodičů pobývajících v našem zařízení zaměřovali na
jejich rozvoj – u předškoláků na rozvoj rozumových schopností, prostorovou orientaci,
grafomotoriku, rozvoj řeči a paměti, podporovali jsme činnosti rozvíjející sociální zdatnost a
pracovní zralost. Školákům jsme poskytovali nezbytnou míru podpory pro zvládnutí učiva a domácí
přípravy, vytvářeli jsme pracovní návyky a stereotypy. Děti měly nabídku volnočasových aktivit.
Částí pedagogické péče byla edukace rodičů vedoucí k rozvoji a posílení rodičovských
kompetencí.
V roce 2018 jsme provozovali 4 zácvikové byty, dva v Pardubicích a dva v Chrudimi. Byly
vybaveny použitým nábytkem. Do bytů jsme umísťovali rodiny, které byly nejprve na společném
pobytu ve Veské a u kterých bylo třeba zvýšit jejich kompetence před jejich úplným
osamostatněním nebo ověřit, zda jsou schopni nadále žít bez další podpory nebo diagnostikovat,
jakou podporu bude třeba rodině poskytovat.
Za klienty do bytů dojížděly sociální pracovnice i instruktorky, které jim pomáhaly a dohlížely na
průběh pobytů.
Umístění rodiny se zúčastnili víkendového pobytu v Krkonoších s přespáním na chatě Výrovka.
Pro většinu z nich to byl první výlet v životě a jedinečný zážitek.
Proběhlo i tradiční letní setkání rodin s výletem na horu Říp, které v minulosti využívaly služeb
našeho zařízení.
Byla také rozšířena z nadačních peněz pěstitelská zahrádka.
Pobyty v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZDVOP bylo umístěno a pracovalo v rámci provozu celého zařízení. Služba by měla být
poskytována prostorově i personálně odděleně od služby zdravotnického zařízení s dětmi s
nařízenou ústavní výchovou. Avšak pro děti, u kterých se během pobytu změní titul umístění ze
ZDVOP na ÚV a zároveň je u nich reálný přechod do náhradní rodiny (např. v horizontu 0,5 až
0,75 roku), není rozhodně vhodné je „stěhovat“ na jiné oddělení (domácnost). Pro děti je důležitá
stabilita a bylo by zbytečné je vystavovat další změně v podobě další domácnosti, personálu a

stereotypů. Pro okamžitou pomoc sloužily domácnosti (rodinné buňky), vybavené jako běžné byty.
Zařízení bylo schopno přijmout do ZDVOP děti od 0 do 18ti let. Kromě dětí předškolního věku byly
ve větší míře přijímány i děti starší, zejména 1. a 2. stupeň ZŠ, ale i středoškoláci. Často byli
přijímáni

sourozenci

a

početné

sourozenecké

skupiny

(nejpočetnější

byla

sedmičetná

sourozenecká skupina). Ve ZDVOP byla umístěna i těhotná dívka a zvládli jsme i tříměsíční pobyt
dospívající dívky s kombinovaným postižením (vozíčkářka navíc komunikující pomocí tabletu).
Dále jsme pečovali o tři děti (staršího dospívajícího chlapce a dvě dívenky mladšího školního věku)
se závažným mentální hendikepem. Všechny tyto zmíněné děti vyžadovali vysoce individuální
přístup, a tudíž vysokou náročnost na péči. Bylo nutné zejména posílení pečujícího personálu a
úpravy prostor.
Přijímali jsme děti z biologických rodin z různých příčin. Děti u nás nalezly dočasný náhradní
domov a bylo jim poskytnuto přímé zaopatření, výchovná, sociální, psychologická i zdravotní péče.
Průvodce domácností
Během roku jsme využívali písemný materiál, který slouží jako průvodce domácností, jak pro
umístěné děti, tak pro personál. Složka popisuje popis zařízení a jeho služeb, popis konkrétní
domácnosti, popis práv dítěte a popis chodu domácností včetně jednotlivých postupů, jak a co se
v domácnosti dělá a funguje a jaká jsou pravidla soužití. Materiál je vytvořen nejen z textů, ale
obsahuje mnoho fotografií, aby byl maximálně srozumitelný pro děti všech věkových kategorií a
rozumových schopností.
Individuální plánování
V souvislosti s potřebou zlepšení individuálního plánování u přijatých dětí jsme inovovali
elektronický systém záznamů o dítěti, elektronickou dokumentaci (dále jen EDA). Denní záznamy
pracovnic přímé péče i odborných pracovníků jsou nyní přehlednější a podrobnější. Zároveň byl
zaveden v EDA i individuální plán, kde byly na základě pravidelného měsíčního vyhodnocování
potřeb dětí stanovovány cíle a úkoly v jedenácti hodnocených oblastech. Jejich plnění bylo
pravidelně zaznamenáváno.
Podpora samostatnosti domácností
Během celého roku probíhala podpora pracovnic přímé péče v nastavování jednotného přístupu ke
všem činnostem v domácnosti tak, aby se umístěné děti cítily maximálně komfortně a aby nebyly
zbytečně ovlivňovány vlastními stereotypy a návyky jednotlivých pracovnic. Jednotná pravidla a

„stejný“ přístup vnímáme jako zásadní pro práci s umístěnými dětmi.
Pobyty u nás probíhají v samostatných domácnostech i v běžné komunitě
Život dětí se snažíme maximálně připodobnit životu v rodině. Děti umístěné do ZDVOP u nás žily
v samostatných domácnostech, které jsou vybaveny jako běžné byty a prostorově se skládají
z obýváku s kuchyňským a jídelním koutem, dětských pokojů, koupelny se záchodem a předsíně.
V domácnosti se střídá minimální počet pracovníků, při zachování požadavků zákoníku práce,
přičemž 1 pracovník se stará o maximálně 4 děti. Pokud se tedy nejedná o početnější
sourozeneckou skupinu (nad 4 děti), tak je s dětmi vždy 1 pracovnice, kterou děti oslovovaly „teto“.
Tety o děti nejen pečovaly a nahrazovaly jim rodiče, ale společně s nimi se i staraly o domácnost:
praly, žehlily, uklízely a vařily. Každé dítě mělo stanoveného „patrona – klíčového pracovníka“,
který byl garantem a průvodcem dítěte.
Pokračovali jsme v osamostatňování domácnosti ZDVOP. V prvním osamostatněném bytě
v Pardubicích proběh úspěšný pobyt třech sourozeneckých skupin a jeden pobyt sourozenecké
skupiny, která byla společně se zaměstnanci (tetami) vzhledem k velmi náročnému chování dětí
přemístěna do původního areálu ve Veské. Hodnotíme tedy přínos deinstitucionalizace ve ZDVOP
jako potřebný, avšak s možností zázemí v původním zařízení tak, aby mohla být poskytována péče
i o děti s poruchami chování.
Další, v pořadí druhý samostatný byt jsme po Pardubicích zprovoznili ve Vysokém Mýtě. Jedná se
o byt pro maximálně 4 děti v bytě v běžné komunitě. Provoz byl zahájen v říjnu 2018, kdy byla do
bytu přijata sourozenecká skupina dětí školního věku. Vlastní fungování potvrdilo předpoklad, že
pobyt v bytě umožňuje vytvořit obdobné podmínky pro život umístěných dětí jako v běžné rodině.
Děti jsou oproštěny kontaktu s jinými umístěnými dětmi, s provozním personálem a dalšími
nadbytečnými podněty. Na pracovnice, které v bytě slouží to však nese zvýšené nároky zejména
v odpovědnosti, samostatnosti a rychlosti rozhodování. Musí také umět spolu více vzájemně
komunikovat, tak, aby ve své práci byly jednotné přesto, že se souběžně ve službě nepotkají a u
dětí se střídají, neboť „jednotný“ přístup a stejná pravidla jsou pro děti velmi důležitá. Jednoduše
řečeno, musí to být homogenní tým. Pracovnice také musí také zvládat i ostatní činnosti včetně
nakupování, organizaci odchodu a příchodu do a ze škol a školek. Do bytu za dětmi samozřejmě
také docházela psycholožka, pedagog a sociální pracovnice zařízení, kteří s dětmi také pracovali.
Návštěvy rodičů mohly díky skutečnosti, že se jednalo jen o sourozence probíhaly přímo v bytě.
Děti u místěné ve ZDVOP navštěvovaly buď svou původní školu nebo školku, nebo dojížděly či
docházely do jiných MŠ či ZŠ včetně speciálních.
Děti, které nenavštěvovaly běžnou mateřskou školku, mohly dle kapacity a individuálních potřeb

navštěvovat denní skupinu, kde jim byl poskytnut program dne jako v mateřské školce.

Výchovná a pedagogická péče ve ZDVOP
Tato péče byla nedílnou součástí komplexní péče o děti v našem zařízení. Klíčovými pracovníky
v této oblasti byli pedagogičtí pracovníci a pracovníci pro výchovnou činnost. Pracovníci sledovali a
měli v kompetenci psychomotorický vývoj dětí, garantovali tento segment péče a také organizovali
různé akce pro děti. Vždy proběhla úvodní diagnostika po přijetí dítěte. Byly stanoveny konkrétní
úkoly adaptačního plánu, včetně písemné dokumentace a zaznamenán psychomotorický vývoj
dítěte. Poté pedagogičtí pracovníci stanovovali doporučení dalšího individuálního postupu a
přístupu v rámci individuálních plánů. Záznam o psychomotorickém vývoji během pobytu v zařízení
byl přikládán do propouštěcí zprávy.
Pedagogická a výchovná péče u předškolních dětí se zaměřovala na rozvoj schopností vedoucích
ke školní zralosti a připravenosti (motorika a grafomotorika, pravolevá orientace, zraková
diferenciace a zraková paměť, sluchové dovednosti, řečové dovednosti, paměť a logopedická
péče, sebeobsluha) a k orientaci v sociálních vztazích. Dětem bylo hravou formou ukazováno, jak
trávit volný čas. S dětmi se pracovalo individuálně.
U dětí školního věku byl kladen důraz na motivační oblast a s ní související nastavení a
respektování hranic chování, vytváření návyků a správných pracovních stereotypů. Velká míra
zanedbanosti u mnohých dětí vyžadovala individuální přístup jak ve výchovné, tak ve vzdělávací
činnosti a ve spolupráci se školami a poradenskými zařízeními.
Některé děti se musely vyrovnat s odlišným školním vzdělávacím programem.
U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsme se zaměřili na reedukaci a pomoc se
zvládnutím zameškaného učiva. Tato péče byla vysoce individuální, tak aby každé dítě mohlo
pracovat svým vlastním tempem.
Pedagogové zajišťovali školní přípravu dětí, podíleli se na přihlášení nově přijatého dítěte do školy,
jeho následný doprovod, seznámení s prostředím školy, učiteli, spolužáky.
Pravidelně se účastnili třídních schůzek, úzce spolupracovali s vedením školy i třídními učiteli
formou individuálních konzultací.
Pedagogové organizovali a podíleli se na dojíždění dětí do škol, dále dojížděli do bytů ZDVOP a
zde individuálně pracovali s dětmi v rámci jejich školní přípravy ale i v rámci trávení volného času.

Pedagogové seznamovali praktikanty s pedagogickou a výchovnou péčí v rámci zařízení.
Jednomu chlapci pedagogové poskytovali službu školního asistenta ve škole, do které nastoupil.
S dětmi se jezdilo na nákupy školních pomůcek a byla rozvíjena jejich finanční gramotnost.
Dětem byly nabízeny skupinové a individuální aktivity a navštěvovaly i kroužky v rámci školy nebo
jiných organizací. O prázdninách se děti účastnily příměstských táborů. Zažily tak nové věci, našli
si kamarády a zlepšovaly své dovednosti.
Bylo zajištěno smysluplné trávení volného času, současně byly využívány preventivní programy –
formy přijatelného chování ve společnosti, prevence kouření a návykových látek, práce s emocemi,
dopravní výchova, kyberšikana, hospodaření s rodinnými financemi, smysl vzdělávání. Probíhala
také pravidelná skupinová setkávání dětí s pedagogy a aktivizace starších dětí. Děti se učily
pracovat s moderními technologiemi (tablet, PC, Smartboard), seznámily se s novými sporty
(slackline, střelba lukem, waveboard atd.) a spolupracovaly na péči o sportovní vybavení a
mobiliář.
Uskutečnily se například výlety a aktivity:
Středisko Veská – Sportovní park Pardubice 2018, Dětský den v Dětském domově Pardubice, akce
„Myslivecká stezka“, výzdoba zastávky ve Veské, Letní Sportiáda se ZŠ Svítání, výlet údolím řeky
Doubravy, výlety do okolních měst, výlety do Arboreta ve Chvojně, seznámení se zvířaty Apolenka,
výlet na divadelní představení „Malý princ“ (divadlo Semafor), lední bruslení v Sezemicích,
plavecká výuka: Stéblová, Loučná, koupaliště Cihelna Pardubice, Aquacentrum Pardubice,

Zdravotní péče dětem ve ZDVOP
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. Většina dětí měla velmi
zanedbanou hygienu úst a zubů. Dostupnou zdravotní dokumentaci jsme kompletovali a doplňovali
o potřebné úkony (například očkování) a potřebná vyšetření. Dětem již sledovaným v různých
odborných poradnách (alergologie, pedopsychiatrie, ortodoncie, oční, apod.) jsme zajišťovali
pravidelná kontrolní vyšetření.

Sociální práce (u všech typů pobytů)
Sociální práce v zařízení byla součástí komplexní péče o přijaté dítě a současně i jeho rodinu.
Sociální pracovnice zajišťovaly 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
nebo 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.

Psychologická pomoc (u všech typů pobytů)
Psycholožky zařízení dle individuální potřeby poskytovaly svou pomoc a podporu dětem i
umístěným dospělým. Poskytovaly také krizovou intervenci. Tato pomoc je významnou a
neodmyslitelnou součástí práce v zařízení, neboť děti jsou přijímány s mnohými traumaty a
psychickými problémy.

Speciální techniky a terapie pro všechny umístěné děti
Bazální stimulace
Metodu jsme využívali u těžce hendikepovaných dětí a u novorozenců předčasně narozených.
Snoezelen
Senzomotorickou místnost jsme využívali zejména pro hendikepované děti a pro novorozence

s

abstinenčními syndromy. Službu využili i ambulantní klienti.
Hipoterapie
Kapacitně pro 6 dětí byla zajištěna pravidelná terapie v Apolence v.o.s., a to v období duben–
červenec a září – listopad.
Zoo-terapie
Podařilo se nám nasmlouvat nového terapeutického pejska a zvolili jsme dvě varianty terapií:
 individuální – polohování a prohřívání těžce hendikepovaných dětí

 kolektivní aktivity se psem – jaro, léto, podzim – v zahradě areálu.
Děti a maminky se také starají ve Veské o dvě morčata, která „bydlí“ ve svých domečcích na
zahradě centra a zdomácněli u nás dva kocouři, kteří tráví na naší zahradě značnou část svého
volného času.
Muzikoterapie
Probíhala v herně, která slouží i jako hudební místnost.
Terapeutická dílna
Děti mohly každý týden pod vedením výchovné pracovnice pracovat v terapeutické dílně, kde si
vyzkoušely různé techniky: např. práce s papírem – vystřihování, lepení, skládání, práce s big
shotem, malování na textil, keramika, korálkování, gumičkování, výroba vánočních přání technikou
embossing, ale také pečení perníčků a cukroví, výroba a tvorba velikonoční floristiky.

Statistika a vyhodnocení pobytů:

STŘEDISKO VESKÁ
Počet dětí celkem:
k 1. 1. 2018

28

z toho ve ZDVOP

12

k 31. 12. 2018

32

z toho ve ZDVOP

9

104

z toho do ZDVOP

28

Příjmy dětí celkem:
Převažující důvody přijetí:
zdravotní důvody

51

sociální důvody

37

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

16

Děti byly přijímány na základě:
Celkem

ZZ

ZDVOP

92

75

17

žádosti dítěte

1

0

1

žádosti OSPOD

8

0

8

předběžného opatření

3

1

2

nařízení ústavní výchovy do

0

0

0

4

4

0

dohody se zákonným
zástupcem nebo osobou
odpovědnou za výchovu

našeho ZZ odjinud
nařízení ústavní výchovy do
našeho ZZ ze ZDVOP

Opakovaně byly přijaty 3 děti.
Odlehčovací (respitní) pobyty využívalo 5 rodin, které pečovaly doma o dítě s vysokou mírou
podpory a potřebou zdravotní péče.

Propuštění dětí celkem

109

z toho ze ZDVOP

36

 vlastní rodiny

97

z toho ze ZDVOP

30

 pěstounské péče (klasické)

1

z toho ze ZDVOP

0

 pěstounské péče na přechodnou dobu

1

z toho ze ZDVOP

0

Propuštění proběhlo umístěním do:



do dětského domova

7

z toho ze ZDVOP

4



do dětského diagnostického ústavu

2

z toho ze ZDVOP

1



domova pro osoby se zdrav. Postižením

1

z toho ze ZDVOP

1

Společné pobyty dětí s doprovázejícími osobami:
Počet dětí umístěných s doprovázející osobou (rodičem)
K 1. 1. 2018

8

rodin

Přijatých celkem

13

rodin

37

z nich
 otcové

1

 matky

20

 nezletilé

3

 těhotné

3

Opakovaně byla přijata jedna rodiny.
Propuštěných rodin bylo celkem 13 a 3 rodiče byli propuštěni a odešli bez svého dítěte.
Matkám, které byly u nás na společném pobytu s dítětem a zároveň měly jiné starší děti umístěné
v jiných zařízeních, jsme umožnily společné návštěvy i vícedenní pobyty se všemi dětmi.

STŘEDISKO STAROHOLICKÁ
Počet dětí celkem:
k 1.1. 2018

14

z toho ve ZDVOP

7

k 31. 12. 2018

11

z toho ve ZDVOP

5

21

z toho do ZDVOP

18

Příjmy dětí celkem:
Převažující důvody přijetí:
zdravotní důvody

3

sociální důvody

10

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

5

Děti byly přijímány na základě:
Celkem

ZZ

ZDVOP

11

2 (odlehčení)

9

žádosti dítěte

2

0

2

žádosti OSPOD

1

0

1

předběžného opatření

6

0

6

nařízení ústavní výchovy do

0

0

0

1

1

0

dohody se zákonným
zástupcem nebo osobou
odpovědnou za výchovu

našeho ZZ odjinud
nařízení ústavní výchovy do
našeho ZZ ze ZDVOP

Opakovaně bylo přijato 5 dětí.
Odlehčovací pobyty využívala 1 rodina, která pečovala doma o dítě s vyšší mírou podpory.

Propuštěných dětí celkem

24

z toho ze ZDVOP

20

Propuštění proběhlo umístěním do:
 vlastní rodiny

14

z toho ze ZDVOP

10

 do dětského domova

10

z toho ze ZDVOP

10

Ve většině realizovaných případů se podařilo splnit cíle kladené si při přijetí. Pouze u některých
pobytů ve ZDVOP hodnotíme pobyt některých dětí za velmi dlouhý. Jedná se obvykle o situace,
kdy je dítě umístěno z rozhodnutí soudu a probíhá zároveň i trestní řízení, které je většinou díky
zpracovávání znaleckých posudků velmi komplikované. Pobyt ve ZDVOP má být krizovou službou
a děti v něm mají být umístěné, co nejkratší dobu. Příkladem může být právě jedna ze
sourozeneckých skupin, která pobývala v našem zařízení více než 1 rok. Děti po celou dobu
jednoho roku žily v nejistotě, co je čeká v prostředí, kam byly k nich vždy nové děti přijímány a
následně pak propouštěny, aniž by ony věděli konkrétní informace o své budoucnosti. Takto dlouhé
pobyty ve ZDVOP vnímáme až jako pro děti a jejich vývoj jako nevhodné a poškozující.
U dětí, které neodcházeli z našeho zařízení do rodiny, ať již biologické či náhradní se OSPOD
nepodařilo zajistit 3x umístění dětí z našeho kraje do zařízení v Pardubickém kraji, a tak zajistit
zachování či blízkost původního prostředí. Jednalo se o jednu tříčetnou sourozeneckou skupinu,
která byla umístěna cca 100 km od bydliště původní rodiny, dále o dospívajícího chlapce s těžkým
mentálním hendikepem a dívku s kombinovaným postižením, pro kterého nebylo místo nebo
vhodné zařízení v našem kraji.

AMBULANTNÍ SLUŽBY
Veselý domeček
V našem zařízení funguje denní stacionář Veselý domeček v rámci provozu zdravotnického
zařízení s kapacitou maximálně 12 dětí. Je umístěn ve vedlejší budově v areálu ve Veské.
Jde o integrační službu, kdy se v jednom společném prostoru odehrávají dva druhy péče
•

zařízení pro denní pobyt dětí z domácností a od rodičů v areálu zařízení – od cca 30ti
měsíců do 6ti let dítěte, pokud dítě nenavštěvuje svou původní školku v komunitě

•

stacionář pro děti se specifickými potřebami a vyšší mírou podpory

Pracovnice připravují dětem bohatý denní program dle individuálních potřeb, plní potřebné výchovy
pro dobrý psychomotorický vývoj dětí a také se vydávají na výlety mimo areál.
Pro děti předškolního věku, které nenavštěvují klasickou školku umístěné ve středisku Staroholická
je zřízená služba Dráčata, která taktéž simuluje „školkový“ pobyt dětí.
Stacionář pro děti s nejvyšší mírou podpory
V roce 2018 jsme rozšířili služby ve zdravotní části zařízení ne oddělení Duhového korálku o
možnost stacionárních pobytů dětí s vysokou mírou podpory (prakticky o děti upoutané na lůžko
s potřebou zdravotní péče), o které se v domácím prostředí stará pečující rodina. Taková rodina
může využít dle svých potřeb umístění dítěte do zdravotnického zařízení kdykoli po dohodě během
kteréhokoli dne v týdnu. Službu ihned začala využívat jedna rodina.
Ambulantní fyzioterapie
Fyzioterapeutky nabízeli možnost ambulantní dětské fyzioterapie s příspěvkem klienta.

TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
V průběhu celého roku jsme poskytovali, na základě zkušeností z minulosti a s ohledem na
pozitivní výsledky, fyzioterapii v rodinách, ve kterých žije dítě se zdravotním, případně zdravotně –
sociálním znevýhodněním. Všechny rodiny byly v Pardubickém kraji, dojezdová vzdálenost byla do
45 km.
Ke konci roku jsme poskytovali službu v 5ti rodinách.
V jedné rodině byla služba zaměřena na oblast zdravotně – sociální. Jde o rodinu, kde žij dítě –
ležící pacient se závažnými onemocněními. Do rodiny dojíždí zdravotní sestra a fyzioterapeutka.
Edukují opakovaně rodinu, sledují zdravotní stav i psychomotorický vývoj dítěte a cvičí s ním.
Probíhá zde intenzivní spolupráce s obvodní pediatričkou a s ranou péčí. Rodině poskytujme
asistenci při návštěvách odborných poraden a při zajištění pomůcek a léků.
V ostatních rodinách je na prvním místě rehabilitace dítěte, kdy jde opět o děti, ležící pacienty,
které nemohou za fyzioterapií dojíždět.
Nedílnou součástí této služby je poradenství – základní i odborné.
Jedné mamince jsme po propuštění ze společného pobytu poskytovali následně službu
doprovázení dětské sestry, pro edukaci jejích rodičovských kompetencí a zároveň i diagnostiku a
zhodnocení stavu jejího dítěte.
Návštěvy probíhají v rodinách rozsahu 1 – 2x týdně v závislosti na individuálních potřebách rodiny.
Služba je zajištěna odbornými zdravotnickými pracovníky, dětskými sestrami, fyzioterapeutkami a
sociální pracovnicí.
V Holicích jsme terénní službu z kapacitních důvodů neposkytovali.

3. SPOLUPRÁCE
Aktivity pro veřejnost
Dětské hřiště
V areálu ve Veské je od jara do podzimu veřejně přístupné dětské hřiště.
Dětský den
I tento rok proběhla úspěšná každoroční akce pro veřejnost v areálu zařízení ve Veské.
Pohádkové pochody
Proběhl další ročník denního i nočního oblíbeného pochodu s pohádkovými bytostmi a soutěžemi.
Setkání u Vánočního stromu (Veská) a Vánoční dílny (Holice)
Tradiční vánoční zastavení bylo spojeno se setkáním se sponzory a podporovateli zařízení i
s bývalými zaměstnanci.

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
Středisko Veská
Divadlo dětem Veselé léto – divadlo pro děti, dobrovolníci
MŠ Zvoneček Pardubice
MŠ Pospíšilovo náměstí
Raná péče – dítě se smyslovým postižením
NOMIA – dobrovolnictví
MŠ Sezemice
ZŠ Sezemice
ZŠ Staňkova – pomoc při pohádkových pochodech, zdobení vánočních stromečků
ZŠ Studánka – děti a vyučující zorganizovali sbírku
Základní a speciální školy v Pardubicích
Divadlo Semafor
Východočeské divadlo
Vánoční dárky dětem – Česká spořitelna (Strom splněných přání), Kiekert, Diakonie, Pojišťovna
České spořitelny, pan Petrů, paní Pilařová, pan Ulrych, slečna Chadimová a mnozí další úžasní a

štědří lidé.
Středisko Staroholická
Rádio Černá Hora – vánoční dárky pro umístěné děti
Střední škola automobilní Holice – organizování akcí pro děti (Mikuláš, vánoční tvoření, velikonoční
tvoření), pomoc při údržbě a úklidu areálu.
SMT Creatoys – vánoční dárky
Adventní koncert v kostele ve Velinách
Dobrovolnictví
Vítanou pomocí v oblasti výchovy a trávení volného času byli dobrovolníci. Během roku jsme měli
zajištěnou dobrovolnickou činnost ve spolupráci s občanskou společností Nomia z Hradce Králové.
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 a pomáhali
s drobnými opravami i úpravami. Také se zapojili do přípravy akcí pro veřejnost. Většina akcí byla
domluvena přes Czech Donors Forum (Byzns pro společnost). Také proběhly 2 mezinárodní
dobrovolnické dny – Give&Gain Day a Engage Day.
V roce 2018 se zapojily firmy ČEZ, Kooperativa, Foxconn, UPS, Pojišťovna České spořitelny,
ČSOB a další pomocníci.
Za jejich práci děkujeme.
Unie dětských zdravotnických zařízení (dále jen UDZZ)
Zástupci zařízení se aktivně účastnili během roku všech akcí pořádaných UDZZ. Tuto spolupráci
v rámci zařízení, která poskytují podobné služby, vnímáme jako velmi přínosnou a pozitivní.
Pronájmy bytů k provozu služeb
Děkujeme i třem městům, která nám pronajímají byty pro provozování našich služeb.
Město Pardubice
Město Chrudim
Město Vysoké Mýto

4. Personalistika

K 1. 1. 2018

pracovalo v zařízení

73 zaměstnanců

K 31. 12. 2018 pracovalo v zařízení

76 zaměstnanců

 během roku bylo přijato 20 nových zaměstnanců:
 1 údržbář
 16 pracovnic přímé péče ve ZDVOP

 1 pracovnice nepřímé péče
 1 zdravotní sestra
 1 ekonomka
 po rodičovské dovolené nastoupila 1 zdravotní sestra
 během roku odešlo 18 zaměstnanců:


2 zdravotní sestry



1 účetní



1 správce



1 švadlena

 11 pracovnic přímé péče


2 hygienické pracovnice

 na mateřskou a rodičovskou dovolenou nastoupila 1 zdravotní sestra a 1 pracovnice přímé
péče
Pravidelně měsíčně se zaměstnanci setkávali na provozních schůzích, kde se řešila momentální
situace i odborná témata.
Průměrný plat zaměstnanců v organizaci činil 29.474 Kč

Klíčoví zaměstnanci
ředitelka

Mgr. Markéta Tauberová

STŘEDISKO VESKÁ
zástupkyně ředitelky a
vedoucí lékařka

MUDr. Barbora Červíčková

zástupkyně ředitelky a
vrchní sestra

Bc. Ivona Truncová

sociální pracovnice

Mgr. Renata Vyhnálková
Bc. Věra Břízová

staniční sestra

Lenka Kirnigová

vedoucí ZDVOP buněk

PaedDr. Eva Vítězová

výchovná sestra

Ilona Křivková

pedagog

Mgr. Zuzana Derková

vychovatel

Mgr. Radek Veverka

psycholožky

Mgr. Lenka Čermáková
Mgr. Simona Hynková

ekonomka

Ing. Helena Korečková

účetní

Iva Hloušková

personalistka

Alena Ulrichová

STŘEDISKO STAROHOLICKÁ
zástupkyně ředitelky

Mgr. Petra Štanclová

sociální pracovnice

Bc. Anna Fialová
Mgr. Jana Houdková

lékařka

MUDr. Marie Dobiášová

pedagog

Mgr. Marcela Hirková

psycholožka

PhDr. Libuše Melichová

správce a domovník

Jiří Ovčačík

Personální zajištění:

odborní pracovníci dle pozice:
 pracovnice přímé péče: zdravotní sestra, praktická sestra, pracovnice přímé péče
 dětská lékařka
 psycholožka
 sociální pracovnice
 instruktorka rodičů nebo jiných doprovázejících osob
 pedagog, vychovatel, pracovnice pro výchovu předškolních dětí (výchovná sestra)
 fyzioterapeutka
 sanitářka
ostatní pracovníci:
 ředitelka
 personalistka, ekonom, účetní, hospodářka, švadlena, údržbář, kuchař, hygienické
pracovnice, pracovnice nepřímé péče

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

1. HOSPODAŘENÍ
2. MAJETEK A INVESTICE
3. KONTROLNÍ ČINNOST
4. SPONZOŘI
5. Poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. HOSPODAŘENÍ

Organizace:
 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, hospodářský výsledek navrhujeme
převést do roku 2019
 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. 2018 byl zůstatek nesplacené zpronevěřené částky bývalou účetní paní Marií
Žídkovou 1.046.806,65. Zaplaceno roce 2018 bylo pouhých 39.617,35 Kč. Celková
prokázaná částka celkem byla 3.203.474 Kč.
 nákupem výrobků a zaměstnáváním 2 zaměstnanců se zdravotním postižením splnila
povinný podíl dle zákona 435/2004 Sb.
 nevykonávala doplňkovou činnost

Komentář náklady
V oblasti nákladů jsme hospodařili podle plánu. Vyšší náklady oproti minulým obdobím byly
zejména ve spotřebě materiálu, ale také ve spotřebě služeb. Naopak oproti minulému roku došlo k
úspoře nákladů na energie.
Komentář výnosy
V oblasti výnosů jsme hospodařili dle rozpočtu. Hlavní část příjmů tvořily příspěvky na provoz od
zřizovatele a ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV. Celková částka z příspěvku
provozovatele ZDVOP byla meziročně nižší. Získali jsme však mimořádnou dotaci na tento provoz
v částce 804.600 Kč. Zapojili jsme i finanční prostředky ze získaných darů zejména na nákup
vybavení zařízení či úhradu ozdravných pobytů dětí a umístěných rodin.
Komentář k hospodaření ZDVOP
Náklady na provoz ZDVOP převyšovaly čerpaný státní příspěvek na provoz ZDVOP včetně
mimořádné dotace, která byla přiznána zařízení na konci roku 2018. Celkem bylo přiznáno
zařízení 5.158.920 Kč a jen prokazatelné osobní výdaje na mzdy (pracovnice přímé péče) byly
vyčísleny na 11.989.941 Kč.

Fondy k 31. 12. 2018

 kulturních a sociálních potřeb – čerpáno bylo dle plánu, zůstatek 268.574,70 Kč.
 rezervní – je tvořen peněžními dary účelovými i neúčelovými a částkou zúčtovaného
kladného hospodářského výsledku minulého roku, zůstatek 3.316.510,14 Kč.
 investiční – tvořený odpisy majetku, převodem rezervního fondu a nezařazenou
nezkolaudovanou investicí zůstatek 3.098.794,02 Kč.

Všechny tyto fondy jsou kryty finančními prostředky.

2. MAJETEK A INVESTICE

Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31. 12. 2018, nebyly shledány žádné rozdíly.
Pokračovali jsme v modernizaci obou areálů, ve Středisku Veská dle zpracované Studie
využitelnosti areálu zařízení tak, aby se zde zpříjemnil a zkvalitnil pobyt dětí i dospělých a pracovní
podmínky zaměstnanců.
Ve Středisku Veská byla realizována změna užívání části vnitřních prostor hlavní budovy 2. podlaží
a dokončeny stavební práce v přízemí hlavní budovy. Stěžejní pak byla i rekonstrukce hrazená z
prostředků zřizovatele, jejíž součástí byla realizace úspor energie a dostavba výtahu. Budova byla
zateplena a došlo k výměně oken a dveří, které byly ve velmi nevyhovujícím stavu. Také vzniklo
nové hygienické zázemí a společenský prostor pro jednání, semináře a školení zaměstnanců.
Dostavba výtahu a centralizace zdravotních služeb ve 2. podlaží pak umožňuje jejich další rozvoj.
Z vlastních prostředků organizace byla instalována ve 2. patře v jihozápadní části hlavní budovy ve
Středisku Veská klimatizace.
Na zdravotní oddělení pro děti s vysokou mírou podpory (Duhový korálek) byly pořízeny nové
zdravotnické přístroje ke zlepšení péče o naše pacienty. Jedná se o digitální generátor kyslíku
Kipor, sterilizátor Melag a 2 pulzní oxymetry.
Byla zakoupena dvě vozidla. Po bezplatném pronájmu bylo odkoupeno vozidlo Renaut Kangoo a
dále bylo zakoupeno nové 9timístné vozidlo pro středisko Staroholická Peugeot Expert.
Pro naše zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl nově vybaven a zprovozněn pronajatý
byt ve Vysokém Mýtě, který funguje na principu samostatné domácnosti a provozně spadá pod
Středisko Staroholická.
Ve Středisku Staroholická byla také opravena a vyměněna část vybavení a nábytku.
Majetek je pojištěn prostřednictvím zřizovatele a vybraného makléře. V tomto roce nebyla řešena
žádná pojistná událost na majetku.

3. KONTROLNÍ ČINNOST

Kontroly proběhly:
 Následná kontrola zřizovatele v samostatné působnosti na úseku hospodaření organizace
 Inspekce poskytování sociálně–právní ochrany ve ZDVOP
 Řádná kontrola v samostatné působnosti – registr smluv
 Řádná kontrola v přenesené působnosti – výkon SPO
 OSSZ
 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR – zabezpečení v oblasti BOZP
 Interní audity

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.
Dárci a příznivci dětského centra také věnovali zařízení i umístěným dětem a maminkám hmotné
dary ve formě oblečení, kočárků, autosedaček, hraček a dalšího vybavení.

Poděkování patří všem následujícím a ostatním nejmenovaným i anonymním

podporovatelům a dárcům děkujeme za jejich milou a prospěšnou podporu a vřelou
přízeň:
Přátelé kapely NaDobro

Správa letových služeb, VÚ 2436 Pardubice

Strojon, Pardubice

Jiří Brabec, Sobětuchy

Cargomind, Praha

Nadace Lenky a Romana Šmidberských

Okresní soud Hradec Králové - zaměstnanci

Svazek obcí Loučná

MSSL ADVANCED POLYMERS, Dolní Ředice

ZŠ Studánka - zaměstnanci

MŠ Pospíšilovo náměstí rodiče a zaměstnanci

Eva Součková

Foxconn, Pardubice

Enteria, Pardubice - zamětnanci

Michal Šrámek

Prodin, Pardubice

Rotaract club, Pardubice

Chládek a Tintěra - zaměstnanci

KP-SYS IT, Sezemice

Martin Kvirenc

Jakub Bartoň

Obec Černá u Bohdanče - zaměstnanci

Nadační fond Veolia

Věra Marcíková

Pojišťovna České Spořitelny

Petrová

SKOS, Skuteč

JUDr. Deriková

Pro ELSYCO, Spojil

Monika Ryklová

SMT Creators, Hradec Králové

5. Poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V tomto roce obdržela organizace jednu žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost byla vyřízena, informace byly organizací poskytnuty v souladu s legislativou.

Dotaz:
Žádáme o poskytnutí informace o počtu dětí a rodin, které aktuálně využívají služby poskytované
vaším zařízením. Prosíme o vyplnění informace do přiložené tabulky dle aktuálního stavu.

Vyřízení žádosti:

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ
Během celého roku jsme se aktivně snažili realizovat naše záměry v modernizaci a zdokonalování
našich služeb.
Ve zdravotnickém zařízení se i přes rekonstrukci hlavní budovy povedlo zachovat stávající provoz
zdravotnického oddělení pro děti s velmi vysokou mírou podpory včetně uspokojení poptávky po
respitních pobytech rodin dětí, které jsou upoutány na lůžko a vyžadují specializovanou péči
včetně té zdravotní. Na toto oddělení již nebyly přijímány zdravé děti ze sociálních důvodů a
provoz tak zůstal zachován jako specializované pracoviště jen pro děti s velmi závažnými
hendikepy. U všech umístěných dětí aktivně spolupracujeme s rodinami, které se na péči o své
dítě určitou mírou dle svých možností podílejí. Jsme jim nápomocni nejen péčí o jejich dítě, ale
snažíme se jim i pomáhat při zvládání jejich složitého osudu. Zavedli jsme v roce 2018 pro
potenciální zájemce z řad rodin pečujících o tento typ dítěte v domácím prostředí i možnost
stacionárních denních pobytů, které chceme v dalším roce rozšiřovat. Ze zdravotních služeb byla
dále hojně využívána fyzioterapie, nejen však pro potřeby dětí u nás umístěných, ale naše
fyzioterapeutky také dojížděly přímo do rodin. Do domácího prostředí také vyjížděly i dětské sestry.
Realizovali jsme ve zdravotnickém zařízení tradičně edukace a zácviky rodičů v péči o jejich dítě či
děti včetně péče v samostatných bytech v komunitě. Zde je třeba zodpovědně říci, že se vždy
nejedná o čistě zdravotní důvody pobytu, ale o komplex péče a důvodů zdravotně sociálních. Při
vlastní péči v rámci „společných“ pobytů řešíme vždy všechny aspekty soužití dítěte s rodičem,
zaměřujeme se hlavně na zdravý vývoj dítěte, kdy zejména ve věku do 3 let je právě zdravý vývoj
spojen se zdravotním stavem, s výživou a s přítomností a láskou jedné pečující osoby, která
umožní rozvoj pro život důležité citové vazby. Snažíme se tak maximálně v tomto směru zvyšovat
kompetence rodičů, kteří jsou k nám s dítětem přijati. Pracujeme většinou s rodiči, kterým již hrozí
odebrání dítěte, nebo již mají starší děti v péči jiných osob, často prošli velmi složitými životními
situacemi a mají za sebou pohnutý život. Mají specifické či omezené schopnosti, dovednosti a
sebevědomí. Rodiče se k nám obvykle dostávaní v situacích, kdy nemají jinou možnost zůstat se
svým dítětem a systém sociálních či jiným pomáhajících služeb jim již pomoc nabídnout nedokáže.
V tomto smyslu jsou naše společné pobyty dětí s rodičem (rodiči) velmi variabilní a důležitou
preventivní záchrannou službou.
V komplexu poskytovaných zdravotních služeb, kdy můžeme kombinovat ambulantní, terénní či
pobytové služby u dětí s potřebou vysoké míry zdravotní podpory a v péčí o rodiny, kde hrozí
odebrání dítě vidíme naši budoucnost. Pozitivně vnímáme i snahy Ministerstva zdravotnictví, které
hodlá v následujících letech provést kroky, které by směřovaly ke změně legislativy a financování
zařízení našeho typu tak, aby zdravotní péče byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) se nám podařilo prohloubit samostatnost
jednotlivých domácností včetně fungování v bytech v běžné komunitě. Během roku proběhla
obměna ve složení jednotlivých týmů na domácnostech a získat spolehlivé a schopné pracovnice
na tuto pracovní pozici „tety“ v domácnosti vnímáme jako jeden z nejsložitějších úkolů. Pracovnice
totiž musí kromě odborného vzdělání umět pracovat s deprivovanými, týranými, zneužívanými,
zanedbanými děti či s dětmi s mentálním, tělesným či jiným hendikepem nebo s výchovnými
problémy. Zároveň musí pečovat o domácnost, uklízet, vařit, prát a nakupovat, musí dětem
nabídnout smysluplné trávení volného času, učit se sním, musí také umět podřídit se jednotnému
přístupu k dětem tak, aby děti během pobytu získávaly jistotu a sebevědomí, o přirozené empatii
nemluvě.
Těšili jsme se, že v roce 2018 se nám podaří oddělit službu ZDVOP od ostatních služeb, ale
bohužel k tomu ještě nedošlo. Důvodem bylo zejména to, že dětské domovy školského typu byly
plné a nebyly schopny přijmout sourozenecké skupiny s nařízenou ústavní výchovou a děti tak do
uvolnění kapacit k přestěhování žijí v našem zařízení. Doufáme, že toto se povede nejpozději do
30. 6. 2019, kdy bychom již chtěli konečně nemít zdravé děti s nařízenou ústavní výchovou (mimo
kapacity pro nezletilé maminy s ústavní výchovou se svými dětmi).
Rok 2018 pro nás byl překlenovacím obdobím ke specializaci a oddělení našich služeb a těšíme
se již na rok další, jaké nám přinese za další výzvy.
Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za nasazení, se kterým pracují a za jejich
odvedenou práci.

Ve Veské dne 28. 2. 2019

Mgr. Markéta Tauberová
ředitelka a kolektiv pracovníků Dětského centra Veská

PŘÍLOHY
Komplexní zdravotní péče
dětského centra

Rekonstrukce hlavní budovy Středisko Veská
děkujeme zřizovateli Pardubickému kraji

Hurá, již nám nebude
v zimě foukat dovnitř
okny (-:

Vybavený pronajatý byt
pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ve Vysokém Mýtě

