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1

Úvodní slovo ředitelky

Co nám přinesl rok 2013 – dovolte mi zrekapitulovat úvodem této výroční zprávy události a
skutečnosti, které podstatně ovlivnily chod a budoucnost našeho zařízení.
V roce 2013 vnímám jako stěžejní změnu názvu naší příspěvkové organizace na Dětské
centrum Ostrůvek s účinností od 1. 5. 2013. Nebylo jednoduché vybrat název, který vyjadřuje
naše poslání a je současně v rámci České republiky a organizací nám podobných jedinečný.
Ostrůvek – symbol záchrany, naplnění potřeb dětí, ovšem jen na dobu nezbytně nutnou, než
se vyřeší jejich situace a najdou své pevné místo ať opět v biologické, nebo náhradní rodině.
Vzhledem k tomu, že se celý rok realizovala protipovodňová opatření kolem pracoviště U
Dětského domova 269 v Olomouci, věřím, že kdykoliv se zvedne hladina řeky Moravy,
nebudeme ohroženi záplavami - to je další význam našeho názvu.
Dětské centrum Ostrůvek rozšířilo paletu služeb jak pro biologické, tak pro náhradní rodiny.
V rámci předmětu činnosti v sociálně-právní ochraně dětí máme pověření nejen jako zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ale také v dalších činnostech – pomoc rodičům při
řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poradenství rodičům při
výchově a také péči o dítě zdravotně postižené, poradenství formou přednášek a kurzů,
poskytování pomoci a poradenství žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
nebo fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny. Ve spolupráci
s novorozeneckými a dětskými odděleními nemocnic Olomouckého kraje zajistíme následnou
péči o děti se zdravotní indikací, na základě dohody s rodiči také péči respitní.
Na základě živnostenského oprávnění poskytujeme nově formou doplňkové činnosti péči o
děti do 3 let věku v denním režimu – jeslový pobyt.
Den otevřených dveří byl i v roce 2013 milým setkáním dětí, rodičů, osvojitelů, pěstounů,
sponzorů a spolupracujících subjektů se zaměstnanci a zároveň oslavou Dne dětí. Tradice
těchto setkání přináší zpětnou vazbu o dětech, které pobývaly v našem zařízení, ale také
možnosti další spolupráce s rodinami například formou poradenství.
Na sklonku roku se realizovala dlouho odkládaná akce výměna oken na budově C Dolní
Hejčínská 35, první etapa modernizace tohoto objektu za plné finanční podpory zřizovatele.
Přínosem pro děti v našem zařízení je spolupráce s dobrovolníky a smluvními partnery, díky
níž je jim umožněno absolvovat canisterapii, hipoterapii, muzikoterapii a další kulturní,
sportovní a společenské aktivity.
Výrazem díků za spolupráci s Dobrým místem pro život byla naše nominace na Cenu Ď,
kterou předsedkyně sdružení paní Věra Novotná obdržela v rámci krajského kola. Je mi ctí
spolupracovat s našimi sponzory a patrony, jejichž práce a přízeň našemu centru je pro nás
podporou.

Ing. Marie Fickerová, MBA
ředitelka
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2 Základní údaje o organizaci
Název:

Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace
do 30. 4. 2013 název organizace - Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci

Sídlo:

U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

IČ:
00849197
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka 943
Zřizovatel: Olomoucký kraj
Bankovní spojení: 48036811/0100, KB, pobočka Olomouc
Telefon: 585 434 935
Fax:
585 411 536
E-mail:
sekretariat@dc-ostruvek.cz
Web:
www.dc-ostruvek.cz
Dětské centrum Ostrůvek poskytuje péči dle kritéria věku a indikace k pobytu:





Pracoviště A, U Dětského domova 269, Olomouc (kapacita 55 lůžek pro děti, 5 lůžek
pro matky/náhradní rodiče)
Pracoviště C (kapacita 20 lůžek)
Pracoviště D - dětský stacionář (kapacita 25 míst)
Ambulance (praktického lékaře pro děti a dorost, rehabilitační, psychologická)

Pro děti vyžadující okamžitou pomoc je vyčleněno v rámci kapacity DCO 20 lůžek, z toho 5
lůžek krizových.
Dětské centrum Ostrůvek je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, má svoji právní
subjektivitu a hospodaří podle schváleného rozpočtu a pravidel určených zřizovatelem.
Organizace má také uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotními
pojišťovnami.



Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, jmenovaná a odvolávaná
Radou Olomouckého kraje. Ředitelka odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a
hospodaření organizace, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly
vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého
zástupce, který ji zastupuje v době její nepřítomnosti.
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Základním posláním Dětského centra Ostrůvek je:
1. poskytování zdravotních služeb a zaopatření v dětském domově pro děti do 3 let věku,
a to dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí,
zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji
nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým v souladu s § 43
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve
znění pozdějších předpisů,
2. poskytování zdravotních služeb
a) v oborech praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální
medicína, klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra, dětská sestra a
řidič dopravy nemocných a raněných, a to ve formě ambulantní péče,
b) v oborech klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra a dětská sestra, a
to ve formě ambulantní péče stacionární,
c) v oboru dětské lékařství, všeobecná sestra a dětská sestra (druh péče:
ošetřovatelská péče), a to ve formě lůžková péče následná,
3. poskytování sociálně-právní ochrany na základě a v rozsahu rozhodnutí o pověření
k výkonu takové činnosti podle § 48 a souvisejících zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zřizování zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 a následujících téhož zákona,
4. hostinská činnost, služby v rámci hostinské činnosti budou poskytovány pouze
klientům, kterým Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, bude poskytovat
jiné zdravotní služby nebo služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
5. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, a to obor
činnosti ubytovací služby, tyto služby budou poskytovány pouze klientům, kterým
Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, bude poskytovat jiné zdravotní
služby nebo služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.
Doplňková činnost:
K lepšímu využití hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a
kapacity zařízení může vykonávat tyto doplňkové činnosti:
1. péče o dítě do tří let věku v denním režimu
2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona v oborech
činnosti:
a) praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a
osobního zboží,
b) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.
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Vedení Dětského centra Ostrůvek:
Ing. Marie Fickerová, MBA – ředitelka
MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc. – vedoucí lékař a zástupce ředitelky
MUDr. Maria Stránská – odborný zástupce oboru praktické lékařství pro děti a dorost
Mgr. Petra Krylová – vedoucí sociálního úseku
Mgr. Vladislava Marciánová – hlavní sestra
Ing. Miroslav Liška – správce
Soňa Polednová – vrchní sestra pracoviště A
Bc. Lenka Krátká, DiS. – vrchní sestra pracoviště C
Bc. Olga Kotulková – vrchní sestra pracoviště D
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3 Zdravotní péče
V roce 2013 došlo k poměrně zásadní změně ve skladbě přijímaných dětí do našeho centra,
což je odrazem klesajícího trendu umísťování dětí se sociální indikací do péče ústavních
zařízení. Tato skutečnost je nastavena systémově transformací péče o ohrožené děti v souladu
s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Zcela nápadný je pokles ve
skupině novorozenců právně volných k osvojení.
Zaměření činnosti Dětského centra Ostrůvek vychází z aktuální zřizovací listiny a
v souvislosti s výše uvedeným trendem je stále větší důraz kladen na poskytování zdravotních
služeb a zaopatření, a to dětem zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném
prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji
nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým.
V druhém případě jde o děti s akutním či chronickým onemocněním, kdy péče o dítě není
aktuálně či dlouhodobě řešitelná v biologické rodině a současně již nespadá do péče akutních
lůžek zdravotnického zařízení.
V průběhu roku 2013 byl v DCO postupně připravován Projekt následné péče o děti, který se
snaží navíc reagovat na připravovanou realizaci restrukturalizace akutní lůžkové péče o děti.
Podpůrným faktorem pro realizaci je současná absence lůžek následné intenzívní péče a
následné péče obecně.
Cílem je vyčlenit z lůžkového fondu DCO 10 lůžek a vytvořit stanici pro následnou péči o
novorozence – 5 lůžek a kojence a děti do 3 – 6 let (5 lůžek) pro potřeby novorozeneckých
oddělení a dětských oddělení Olomouckého kraje. Současně mohou být vyčleněná lůžka
využita pro respitní péči o děti, které jsou pro své vrozené či získané zdravotní postižení již
v péči biologické či náhradní rodiny.
Tento projekt by měl mít především charakter dlouhodobé ošetřovatelské péče s návazností na
potřebné léčebné výkony související s chronickým zdravotním postižením, které však již
nevyžaduje akutní lůžkovou péči.
Projekt nalezl podporu na Dětské klinice i Novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice a
jeho realizaci doporučuje i výbor Sekce intenzivní medicíny při České pediatrické společnosti
Jana Evangelisty Purkyně. V souladu s touto podporou po realizaci nutných kroků k zajištění
uvedeného typu péče (reorganizace péče na stanicích budovy A a zajištění potřebného
přístrojového vybavení) byla již realizována první přijetí k následné péči o děti s trvalou
tracheostomií.
V rámci přípravy na poskytování následné péče absolvoval ošetřovatelský personál stáže na
Novorozeneckém oddělení FN Olomouc a na Jednotce intenzivní a resuscitační péče na
Dětské klinice FN Olomouc.
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První zkušenosti s ošetřováním dětí v následné péči ukazují výbornou adaptaci
zdravotnického personálu na tento typ péče a především potvrzení předpokládané schopnosti
Dětského centra Ostrůvek tuto péči poskytovat.
Největším problémem se zatím jeví legislativní základ a smluvní zajištění realizace Projektu
následné péče. Opakovaná jednání se zřizovatelem a zástupci zdravotních pojišťoven ukazují
na budoucí nutnost absolvování výběrového řízení na poskytování následné péče na
Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Nadále platí, že zdravotnická péče je pro všechny děti umístěné v DCO komplexní –
preventivní, diagnostická i léčebná včetně rehabilitační péče – a je zajištěna úzkou spoluprací
lékařů, dětských a všeobecných sester, psycholožky, nutriční asistentky, fyzioterapeutek a
sociálních pracovnic.
Odborná lékařská péče je zajišťována lékaři DCO. V případě závažných akutních onemocnění
a především u dispenzarizovaných dětí s chronickými poruchami zdraví je využíváno lůžkové
péče a ambulantní konziliární péče Dětské kliniky a ostatních klinických pracovišť Fakultní
nemocnice Olomouc. Vysoce specializovaná odborná péče je zajišťována především
specialisty Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, případně Fakultní dětské nemocnice
v Brně a Fakultní dětské nemocnice v Praze-Motole.
Ošetřovatelská péče ve spolupráci s ostatními subjekty komplexní péče o děti slouží rozvoji
jejich individuálních schopností a zajištění harmonického somatického, psychického i
citového vývoje. Cílem této komplexní péče je snaha o zpětné a definitivní začlenění dětí do
biologické rodiny, případně připravenost dětí akceptovat budoucí náhradní rodinu.
Základními prostředky k dosažení tohoto hlavního cíle je realizace všech opatření
přispívajících k aplikaci rodinného typu péče.
V ošetřovatelské péči jde především o:
 zajištění co nejkvalitnější ošetřovatelské péče – s co největším podílem dětských sester
bez odborného dohledu,
 stabilizaci sester v rámci oddělení a jednotlivých buněk,
 statut „primární sestry“ s doplňkovou péčí dobrovolníků,
 dodržování zdravého způsobu života s optimalizací denního režimu dětí,
 využívání spolupracujících subjektů,
 realizaci výchovných zaměstnání, jejichž metodiku zpracovává výchovný tým.
Dětský stacionář poskytoval péči při plném využití 25 míst především dětem s neurologickým
postižením (u 13 dětí) a mentálním (u 14 dětí). Děti ve stacionáři mají často kombinované
postižení vyžadující interdisciplinární péči. V této péči úzce spolupracuje ošetřovatelský a
fyzioterapeutický personál s lékařem, psychologem i speciálními pedagogy. Významnou
součástí je edukační činnost poskytovaná všemi odborníky, která znamená významnou pomoc
rodičům.
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Mateřská škola při dětském stacionáři se všemi uvedenými aktivitami slouží také vybraným
dětem z dětského domova na základě indikace psycholožky.
Přínosem jsou také další podpůrné a terapeutické aktivity, které jsou dětem umožněny
s ohledem na jejich věk – návštěva solné jeskyně, muzikoterapie, play wisely, hipoterapie,
canisterapie a plavání.
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4 Sociální činnost
Dětské centrum Ostrůvek poskytuje komplexní péči včetně zaopatření dětem v režimu § 43
zákona č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách a zákona č. 359/199 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, kdy poskytujeme péči na základě pověření k provozu zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.
U každého dítěte je provedena diagnostika - lékařská, ošetřovatelská, psychologická,
kineziologická a sociální, na základě této je sestaven individuální plán rozvoje. Individuální
plány jsou průběžně vyhodnocovány. Sociální pracovnice aktivně spolupracují s orgány
sociálně-právní ochrany dětí, soudy a ostatními spolupracujícími a navazujícími subjekty,
shromažďují podklady pro náhradní rodinnou péči a účastní se celého procesu předání dítěte
osvojitelům a pěstounům.
V porovnání s minulými lety převažují pobyty dětí sjednané na základě dohody s rodiči, kteří
nemají vytvořeny dostatečné podmínky pro péči a výchovu dětí. Počet přijatých dětí byl
srovnatelný s předešlými roky, v porovnání s rokem 2012 bylo přijato méně dětí na
pracoviště C. Pozitivním ukazatelem je délka pobytu dítěte v zařízení, která ukazuje na
snižování průměrné doby pobytu.
V souladu s transformačními principy péče o ohrožené děti je kladen důraz na sanaci rodiny,
na podporu biologické rodiny. Děti se často, po vyřešení potíží, navrací zpět ke svým
původním rodinám. Oproti minulým letům stoupl počet matek přijatých do zařízení k zácviku
v péči o dítě nebo z důvodu krizové situace. Tímto je umožněno zachovat vazbu mezi dítětem
a matkou, zároveň ji edukovat a monitorovat vztah k dítěti, schopnosti zvládnout nejen péči,
ale také běžné činnosti a vyhodnocovat způsobilost pro samostatný život.
Pro zachování celistvosti rodinných vztahů dodržujeme také umísťování dětí do jedné buňky
s cílem udržení a posilování sourozeneckých vazeb. Pokud z věkových důvodů byly děti
přeloženy do navazujících školních domovů, podporujeme navštěvování sourozenců nejen
v příslušném zařízení, ale také v rámci kulturních a sportovních aktivit.
V rámci našeho zařízení byl v únoru zahájen a po celý rok realizován projekt Muzikoterapie.
Projekt navazuje na zkušenosti s využitím muzikoterapeutických postupů v Dětském centru
s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze
a na zkušenosti odborníků z řad muzikoterapie, pediatrie, vývojové psychologie, neurologie i
speciální pedagogiky. Cílem pilotního projektu je zavést nabídku podpůrné formy umělecké
terapie pro děti v prostředí ústavního zařízení a pokusit se zmírnit dopady sociálně
zdravotních rizik. Tento projekt je úzce provázán s mezinárodním benefičním festivalem
Didgeridoo v jeskyni (www.didgeridoovjeskyni.cz, v roce 2013 se konal 3. ročník), který
pořádá občanské sdružení Jeskynní tep z Olomouce a jehož posláním je mimo jiné aktivita
podpory systému rané péče. Do projektu bylo zapojeno celkem 7 dětí z pracoviště A, zde se
jednalo o individuální intervence. Individuální kontakt v rámci muzikoterapie má význam
zvláště pro rozvoj pocitů bezpečí, jistoty a důvěry vůči druhým lidem, pak i vůči sobě v rámci
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rozvoje kladného sebepojetí. Na pracovišti C a D probíhala muzikoterapie formou skupinové
práce. Práce s hudbou a rytmem v dětské skupině je způsobem, jak dovést dítě k lepšímu
vnímání, k plnějšímu citovému sebevyjádření a sdílení s druhými. Příjemný zážitek spojený
s hudbou podněcuje zúčastněnost, rozšiřuje dobu upoutání pozornosti dítěte a zvyšuje jeho
snášenlivost vůči frustraci, redukuje se také intenzita vnitřního napětí. Děti se pomocí
hudebních nástrojů učí vyjádřit, jak se samy cítí. Zvukově hmatatelná skutečnost vlastního
sebepojetí i to, že mu druzí věnují terapeuticky usměrňovanou pozornost, bývá výraznou
podporou sebevědomí a motivem k dalšímu kontaktu a sdílení.
Odborní garanti vnímají, že se dařilo naplnit potenciál muzikoterapie, kdy se jedná o
prožitkovou terapii, která může navozovat pozitivní změny emočního i fyzického stavu
člověka.
Nadále jsme rozvíjeli ve spolupráci s Maltézskou pomocí dobrovolnický program.
Psycholožka centra se účastní úvodního pohovoru s uchazeči o dobrovolnickou činnost a
posuzuje, zda se u zájemce nejedná o osobnostní psychopatologii, dále rozhoduje o výběru
konkrétního dítěte tak, aby vzájemná spolupráce byla ku prospěchu dítěte. V průměru
spolupracovalo se zařízením 17 dobrovolnic, které se dětem věnovaly bezmála 800 hodin ať
již formou individuálních činností a péče, tak také pomocným dozorem a doprovázením dětí
na kulturní, sportovní a společenské akce.
V letošním roce proběhlo v našem zařízení za podpory psycholožky a sociálních pracovnic
několik setkání náhradních a biologických rodičů. Tato setkání hodnotily všechny zúčastněné
strany jako prospěšná a úspěšná.
Přehledy o počtech přijatých a propuštěných dětí do ústavní péče jsou uvedeny
v následujících tabulkách. Pracoviště A poskytuje péči od prvních dnů po narození do cca 24
měsíců, pokud zde děti nezůstanou z důvodu zachování sourozeneckých vazeb déle.
Pracoviště C poskytuje péči dětem většinou s nařízenou ústavní výchovou ve věku od 24
měsíců, zpravidla do 5 let.

Přehled o počtu přijatých dětí a matek v roce 2013 – pracoviště A
Počet míst
55 + 5 pro matky
Počet přijatých dětí
44
Počet přijatých matek
16
Přijetí na základě souhlasu rodičů
38
Přijetí na základě předběžného opatření
3
Přijetí na základě ústavní výchovy
1
Opakované přijetí
2
Počet propuštěných dětí
45 + 1 zemřelo x)
x) Pozn.
Dítě zemřelo v rámci hospitalizace v nemocnici - infaustní prognóza.
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Přehled o počtu propuštěných dětí v roce 2013 – pracoviště A
Do péče vlastní rodiny
Do osvojení pro nezájem
Do osvojení se souhlasem rodičů
Do osvojení pro zbavení rodičovských práv
Do NRP jiné formy (pěst. péče)
Do dětského domova pro děti do 3 let
Do dětského domova od 3-18 let

29
0
4
0
10
1
1

Přehled o počtu přijatých dětí v roce 2013 – pracoviště C
Počet míst
Počet přijatých dětí
Přijetí na základě souhlasu rodičů
Přijetí na základě předběžného opatření
Přijetí na základě ústavní výchovy
Opakované přijetí
Počet propuštěných dětí

20
8
7
0
1
0
15

Přehled o počtu propuštěných dětí v roce 2013 – pracoviště C
Do péče vlastní rodiny
Do osvojení pro nezájem
Do osvojení se souhlasem rodičů
Do osvojení pro zbavení rodičovských práv
Do NRP jiné formy (pěst. péče)
Do dětského domova
Do domova pro osoby se zdravot. postižením

10
0
0
0
1
4
0

Věková struktura přijatých a propuštěných dětí v roce 2013
Věková struktura přijatých dětí
0 – 1 měsíc
1 – 6 měsíců
6 měsíců - 1 rok
1 rok - 5 let
Celkem přijato

Počet
30
4
6
12
52

Věková struktura propuštěných dětí
0 – 1 měsíc
1 – 6 měsíců
6 měsíců - 1 rok
1 rok - 5 let
Celkem propuštěno
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Počet
11
13
6
30
60

Graf č. 1: Věková struktura přijatých a propuštěných dětí
Průměrná doba pobytu dítěte na pracovišti A byla 206 dnů, na pracovišti C 515 dnů.
Z celkového počtu dětí bylo umístěno do péče našeho centra:
 25 dětí ze zdravotních důvodů,
 13 dětí ze zdravotně-sociálních důvodů,
 14 dětí z důvodů sociálních.

Průměrné využití kapacity za rok 2013
Celkem Dětské centrum Ostrůvek
Pracoviště A
Pracoviště B
Pracoviště C - Dětský stacionář

70,61 %
55,61 %
87,63 %
100,00 %

Graf č. 2: Průměrné využití kapacity
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5 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Na základě pověření vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje provozuje Dětské
centrum Ostrůvek nadále zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Toto
pověření zavazuje poskytovatele jednat dle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí a poskytnout ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo bez
péče přiměřené jeho věku, jsou-li jeho život či příznivý vývoj vážně ohroženy, je tělesně nebo
duševně týrané, zneužívané anebo se ocitlo v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena
jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování jeho
základních životních potřeb a jiné nutné či podpůrné péči.
Primárně je naše ZDVOP určeno dětem ve věku 0 – 5 let, které nemohou z výše uvedených
důvodů pobývat v rodinném prostředí. ZDVOP poskytuje své služby a provoz nepřetržitě, tak
jak mu ukládá zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Dětské
centrum Ostrůvek provozuje ZDVOP na dvou pracovištích v Olomouci: U Dětského domova
269 a Dolní Hejčínská 35. Pro výběr z uvedených pracovišť při umístění dítěte je podstatný
především věk dítěte a naplněnost kapacity zařízení. Děti ve věku 0 – 18 měsíců se zpravidla
umísťují do DCO, U Dětského domova 269 (pracoviště A), starší děti pak do DCO, Dolní
Hejčínská 35 (pracoviště C). Výjimku tvoří sourozenecké skupiny, které jsou bez ohledu na
věk vždy umísťovány spolu.
Pro režim okamžité pomoci bylo z celkové kapacity Dětského centra Ostrůvek vyčleněno 20
míst, z toho šestnáct míst na pracovišti A a čtyři místa na pracovišti C, přičemž jeden
zaměstnanec zajišťuje osobní péči nejvýše o čtyři děti.
Děti jsou přijímány, propouštěny a přemísťovány v souladu s § 42 zákona č. 359/1999 Sb.
V roce 2013 bylo přijato do DCO v režimu okamžité pomoci celkem 22 dětí, z toho:
 17 na pracoviště A,
 5 na pracoviště C.
Z uvedeného počtu přijatých dětí bylo 14 dětí umístěno v našem zařízení na základě žádosti
rodičů, 6 dětí na žádost městského úřadu s rozšířenou působností a se souhlasem rodiče a 2
děti na základě rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření.
Maximální délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která je
konkretizována v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, byla v DCO průběžně sledována.
Ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) bylo hledáno nejvhodnější
řešení pro každý individuální případ - úprava poměrů v biologické rodině, hledání náhradní
rodiny, soudní rozhodnutí aj. tak, aby nedošlo k překročení zákonem dané lhůty. Průměrná
délka pobytu dětí v režimu okamžité pomoci tak činila v roce 2013 díky aktivní účasti orgánů
sociálně-právní ochrany a odpovědným zaměstnancům našeho centra na řešení problematické
situace umístěných dětí ve ZDVOP pouze 145 dní. Zároveň bylo naší snahou udržet co
nejužší kontakt dítěte s biologickou rodinou, což výrazně napomohlo zkrácení a omezení
pobytu dítěte v zařízení na skutečně nejnutnější dobu.
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Dětské centrum Ostrůvek jako ZDVOP vede průběžnou evidenci všech dětí, které byly
v zařízení umístěny, a to se všemi zákonnými náležitostmi (kdy a na základě čeho byly
přijaty, proč byly propuštěny a kam). Příjem dítěte je hlášen zřizovateli zařízení a také
příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany. Během roku 2013 bylo v zařízení průběžně
evidováno 41 dětí v režimu okamžité pomoci a z tohoto počtu bylo postupně 39 dětí opět
propuštěno. Celkem 22 dětí se vrátilo zpět do péče biologické rodiny (rodiče, prarodiče, teta,
strýc), 4 děti byly předány do pěstounské péče na přechodnou dobu, 3 do osvojení, u 9 dětí
byla nařízena ústavní výchova a jedno bylo přeloženo do školního domova.
Dětské centrum Ostrůvek zabezpečuje:
▪ plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování, stravování a ošacení,
▪ výchovnou péči,
▪ poskytnutí zdravotních služeb,
▪ poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte
▪ vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,
▪ odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa.
Spolupracujeme s rodinou dítěte a poskytujeme této rodině pomoc při vyřizování a
zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťujeme jim terapii, nácvik rodičovských a
dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně
potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte
zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany.
ZDVOP tedy poskytuje dítěti v ohrožení skutečně komplexní péči, která zahrnuje lékařskou,
ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální péči, kterou zajišťuje
odborný personál tak, aby byly maximálně saturovány potřeby konkrétního dítě. Naše
centrum také spolupracuje se speciálními organizacemi, které jsou zaměřeny na specifické
potřeby dětí – logopedie, sluchové vady, oční vady aj. Dále využívá nabídky
proškolených dobrovolníků, kteří se věnují jednotlivým dětem (chovací tety pro miminka,
individuální práce se staršími děti) a také pomáhají zajišťovat akce pro děti mimo zařízení.
Pravidelně v zařízení probíhá i pro tyto děti canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie a jiné
formy podpůrných a terapeutických aktivit.
V rámci aktivní sanace rodiny využíváme nabídky různých neziskových organizací, center a
azylových zařízení pro rodiče a děti. Rodičům je nabízena možnost doprovázení dítěte při
pobytu v našem zařízení, a to buďto formou ubytování přímo v zařízení, nebo formou
pravidelných každodenních návštěv.
V roce 2013 byl na děti vyžadující okamžitou pomoc přiznán státní příspěvek ve výši
2 070 240,- Kč. Na základě rozpočtových opatření a reálně převedených finančních
prostředků, s ohledem na časový nesoulad výnosů a peněžních toků, jsme v roce 2013
obdrželi 2 401 074,- Kč, z toho na pracoviště:
 U Dětského domova 269, Olomouc 1 970 986,- Kč
 Dolní Hejčínská 35, Olomouc 430 088,- Kč
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Státní příspěvek byl proúčtován na přímé náklady materiálové, platy vč. odvodů a režie.
Zákonným zástupcům byl vyměřen příspěvek na pobyt a péči ve 2 případech přijatých dětí, u
ostatních z důvodu hmotné nouze nebo posouzení příjmů ve vztahu k životnímu minimu
vyměřen nebyl.
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6 Kvalita a bezpečí poskytovaných služeb

Kvalita a bezpečí poskytovaných služeb je kontinuálním procesem, spojeným jak s aktivitami
koncepčními, tak operativními, které se týkají každodenní péče a zajištění provozu. V souladu
s uděleným certifikátem na období od 27. 10. 2011 do 26. 10. 2014 je kvalita a bezpečí služeb
prioritou naší péče po celou dobu tak, abychom obhájili akreditaci Spojené akreditační
komise, o. p. s. i pro další období. Jako poradní a výkonný orgán ředitelky je ustanovena Rada
kvality, která je odpovědna za dodržování a koordinaci procesu zvyšování kvality a bezpečí
poskytované péče.
Průběžně sledujeme naplnění jednotlivých standardů pomocí dlouhodobých indikátorů
kvality:
 Spokojenost klientů – formou dotazníků v ambulanci praktického lékaře pro děti a
dorost, v péči rehabilitační, v péči o děti v dětském stacionáři a oslovujeme také
náhradní rodiče, kterým bylo předáno dítě z našeho centra.
 Spokojenost a názory zaměstnanců – formou dotazníkové akce
 Monitoring stížností a pochval – evidence, analýza, opatření
 Monitoring nežádoucích událostí – vyhodnocení a přijetí opatření
 Nozokomiální nákazy – evidence, analýza, prevence
 Závěry interních auditů
 Zachování sourozeneckých vazeb

V roce 2013 byly sledovány také krátkodobé indikátory:
 Monitoring počtu, délky trvání a léčby intertriga
 Překlady dětí k hospitalizaci
 Telefonické ověření úspěšnosti předání dítěte do náhradní rodinné péče
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6.1 Vyhodnocení vybraných indikátorů kvality
6.1.1 Nozokomiální nákazy (NN)
Druh nákazy
Rok 2013
Rok 2012

Respirační infekt

Střevní infekce

Ostatní infekce

Celkem

205
173

73
45

25
46

303
264

Graf č. 3: Porovnání počtu nozokomiálních nákaz za roky 2013 a 2012
Závěr:
Nárůst NN v roce 2013 proti roku 2012 je prakticky ve všech typech infekcí stejný. Zvýšený
výskyt je dán celkovou epidemiologickou situací a není následován zvýšeným počtem
komplikací a nutných hospitalizací v nemocničním zařízení.
Průběhy NN - jak respiračních, tak i střevních byly klinicky příznivé a včasné zavedení
dietních opatření a perorální rehydratace znamenalo, že průběhy byly nekomplikované a
konzervativní léčbou zvládnuté.
Celkový profil NN na pracovištích DCO potvrzuje velmi dobré dodržování principů osobní
hygieny u dětí i ošetřovatelského personálu.

6.1.2 Monitoring počtu, délky trvání a léčby intertriga (opruzení)
V roce 2013 bylo zaznamenáno 51 případů opruzenin u ústavních dětí. Průměrná doba trvání
byla 7 dnů.
Ke zvýšenému výskytu intertriga dochází zejména u dětí s citlivější pokožkou v důsledku:
 průjmových onemocnění
 užíváním antibiotik
 používáním vlhčených ubrousků
 používáním jednorázových plen
Závěr:
Preventivní opatření, okamžité zahájení léčby a větrání pokožky.
18

6.1.3 Překlady k hospitalizaci
V průběhu roku 2013 bylo přeloženo z našeho centra k hospitalizaci na Dětské klinice FN
Olomouc celkem 15 dětí, v jednom případě byl realizován překlad na Infekční kliniku FDN
Brno.
Důvody k překladu do nemocniční péče byly spojeny v 11 případech s potřebou akutní či
plánované odborné péče u dětí přijatých k následné zdravotní péči (tracheostomie, aspirační
zánět plic, kontrolní tracheobronchoskopie apod.).
Hospitalizace pro akutní stav, jehož léčba byla nad rámec možností DCO, byla realizována v
5 případech – ve třech případech pro progradující dušnost a ve dvou pro zvracení s rozvíjející
se dehydratací.
Tento indikátor lze vyhodnotit pozitivně a svědčí o velmi dobré úrovni zdravotní – lékařské a
ošetřovatelské péče v našem dětském centru.

6.1.4 Sourozenecké vazby
V rozhodném období bylo v zařízení umístěno celkem 15 sourozeneckých skupin, z toho:





7 skupin po dvou sourozencích
5 skupin po třech sourozencích
2 skupiny po čtyřech sourozencích
1 skupina po pěti sourozencích

Některé sourozenecké skupiny se průběžně rozrůstaly o další sourozence – v rodině přibývali
další novorozenci, nebo bylo naopak třeba umístit do zařízení i starší sourozence. Jednalo se
často i o polorodé sourozence, kteří měli jiného biologického otce, a tedy i okruh širší rodiny.
Z daného počtu 15 sourozeneckých skupin jich bylo propuštěno ze zařízení celkem 6:

zpět do péče rodiny (5)

do školního domova (1)

do NRP (0)
Jen u tří skupin však byli propuštěni všichni sourozenci společně, u ostatních byl pobyt
ukončován jednotlivě.
Celkem 8 skupin v zařízení nadále setrvává, přičemž všichni sourozenci pobývají pospolu (až
na výjimku, kdy jeden polorodý sourozenec z tříčlenné skupiny zůstává ze zdravotních
důvodů na pracovišti A).
Z analýzy indikátoru vyplývá, že pokud byla do zařízení přijata sourozenecká skupina, pak
vždy zůstala pohromadě a společně také zařízení opouštěla. U skupin, které v zařízení různě
vznikaly, bylo snahou všechny sourozence sdružit, jakmile to bylo možné (např. po dosažení
určité věkové hranice), aby mohla být budována a posilována sourozenecká vazba a vzájemné
povědomí.
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6.1.5 Telefonické ověření úspěšnosti předání dítěte do náhradní rodinné
péče
Cílem této činnosti je především poskytnout účinnou pomoc rodině, je – li jí zapotřebí.
Ověření úspěšnosti předání dítěte do náhradní rodinné péče je jednou z možností zajištění
zpětné vazby. Odráží jednak kvalitu poskytované péče v oblasti komunikace s klienty (rodiči),
ale i důležitou zpětnovazebnou informaci o péči poskytované dětem. Sledování a
vyhodnocování směřuje k odhalení slabých míst v této oblasti.
Na celkový počet 13 dětí předaných do NRP bylo realizováno 20 telefonických hovorů
s náhradními rodiči.
Poradenství sester bylo na odborné úrovni, sestry uskutečnily opakované telefonické
rozhovory, až do uspokojivého vyřešení problémů. Všechny děti byly úspěšně předány do
náhradní rodinné péče.
Návrhy na zkvalitnění naší péče náhradní rodiče nemají.

6.1.6 Rozbor nežádoucích událostí
V DCO bylo za rok 2013 evidováno 10 nežádoucích událostí. Z vyhodnocení nežádoucích
událostí vyplývá, že 7 bylo klasifikováno jako nežádoucí událost týkající se umístěných dětí
či jiných osob a 3 jsou klasifikovány jako nežádoucí události týkající se majetku.
Nejvíce nežádoucích událostí bylo zaznamenáno na pracovišti C (5), dále na pracovišti A (4)
a jedna na pracovišti D, kdy šlo o pracovní úraz sestry.
K eliminaci nežádoucích událostí byla přijata preventivní opatření.
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7 Ekonomika, financování a rozbor hospodaření
7.1 Rozpočet 2013
Rozpočet na rok 2013 byl stanoven ve výši 38 000 tis. Kč.
Zřizovatelem byl schválen rozpočet v těchto položkách (UZ /2/12/2012 dne 21. 12. 2012):

Příspěvek na provoz
Příspěvek na provoz – mzdové náklady
Příspěvek na provoz – odpisy
Celkem

8 150 tis. Kč
21 000 tis. Kč
1 250 tis. Kč
30 400 tis. Kč

Naší organizaci byly stanoveny závazné ukazatele pro rok 2013 schválené Radou
Olomouckého kraje v členění (UR/4/12/2013 ze dne 16. 1. 2013 - limit mzdových
prostředků):
22 200 tis. Kč
1 250 tis. Kč
938 tis. Kč
vyrovnaný, příp. zlepšený

Limit mzdových prostředků
Příspěvek na provoz – odpisy
Odvody příspěvkové organizace
Hospodářský výsledek

7.2 Rozpočet upravený 2013
Zřizovatelem byl schválen upravený rozpočet rozpočtovým opatřením UR/26/9/2013 ze dne
28. 11. 2013 - příspěvek na odpisy snížen o 30 000,- Kč. Na základě UR/26/13/2013 byly
schváleny závazné ukazatele – snížení příspěvku na odpisy o 30 000,- Kč a odvod
z investičního fondu byl snížen o 22 500,- Kč.
Příspěvek na provoz
Příspěvek na provoz – mzdové náklady
Příspěvek na provoz – odpisy
Celkem

8 150 tis. Kč
21 000 tis. Kč
1 220 tis. Kč
30 370 tis. Kč

Celkový upravený rozpočet byl v nákladech i výnosech snížen o 30 tis. Kč a činí 37 970 tis.
Kč.
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Závazné ukazatele pro rok 2013 po úpravě:
22 200 tis. Kč
1 220 tis. Kč
915,5 tis. Kč
Vyrovnaný, příp. zlepšený

Limit mzdových prostředků
Příspěvek na provoz – odpisy
Odvody z investičního fondu
Hospodářský výsledek

7.3 Skutečnost čerpání k 31. 12. 2013
a)

Náklady (hlavní a doplňková činnost)

Upravený rozpočet nákladů 2013
Skutečné náklady rok 2013

37 970 000,00 Kč
37 546 324,84 Kč

Skutečné náklady činí 98,88 % k rozpočtu roku 2013.
b) Výnosy (hlavní a doplňková činnost)
Upravený rozpočet výnosů na rok 2013
Skutečné výnosy rok 2013

37 970 000,00 Kč
37 582 789,64 Kč

Skutečné výnosy činí 98,98 % k rozpočtu roku 2013.

Kč

7.4 Komentář k významným nákladovým položkám
Spotřeba materiálu (č. ú. 501) - v této nákladové položce bylo dosaženo úspory oproti
rozpočtu díky realizovanému výběru dodavatelů, využitím slev, reálným snížením spotřeby
vzhledem k nižšímu počtu dětí (potraviny, plenkové kalhotky, dětská kosmetika).
Spotřeba energie (č. ú. 502) – sníženy náklady – centrální dodavatel elektřiny a plynu,
mírnější zima.
Opravy a udržování (č. ú. 511) – náklady v reálné výši byly vyšší, než rozpočet – byly
provedeny opravy a údržby budov – částečně z investičního fondu.
Ostatní služby (č. ú. 518) – legislativně stanovené revize elektrické instalace, plynových
zařízení a výtahů, rozšíření práva programového vybavení Vema, odvoz a likvidace odpadu,
poradenství a konzultace, podpůrné služby vč. ozdravného pobytu pro děti z pracoviště C
v Jeseníkách po dobu výměny oken v budově.
Mzdové náklady (č. ú. 521) – mzdové náklady byly čerpány ve výši 98,15 % ročního
rozpočtu, limit nebyl čerpán v plné výši z důvodu nenaplněné plánované položky státního
příspěvku na děti vyžadující okamžitou pomoc.
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Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (č. ú. 551) – upravený rozpočet
odpisy 1 220 000,- Kč, skutečnost v hlavní činnosti 1 221 365,- Kč, 1 365,- Kč hrazeno
z vlastních prostředků.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (č. ú. 558) - nárůst - obnova drobného
dlouhodobého majetku – výměna nábytku v herně budovy C, obnova interiéru místnosti
Specializovaného komplexu, nákup kojeneckých vozíků, termosů na přepravu stravy, herních
prvků na zahradu dětského stacionáře. Ovlivněno také nutnou obnovou z důvodu
nerentabilních oprav a potřebou vybavení pokojů pro poskytování následné zdravotní péče
pro děti.
Náklady z vyřazených pohledávek (č. ú. 557) – nárůst nákladů z důvodu vyřazení
nedobytných pohledávek vzniklých v roce 2010 – projednáno a navrženo Škodní komisí ze
dne 11. 3. 2013 odepsat pohledávky do hranice 15 000,- Kč v celkové výši 35 119,- Kč.
Usnesením UR/19/10/2013 ze dne 30. 8. 2013 byl vydán souhlas k prominutí pohledávek
v celkové výši 74 850,- Kč.
Tvorba a zúčtování opravných položek (č. ú. 556) – k části uvedených vyřazených
pohledávek byly v minulých letech vytvořeny opravné položky. Vyřazením a odepsáním
těchto pohledávek do nákladů – účtu 557 - bylo provedeno zrušení dříve vytvořené opravné
položky snížením nákladů na účtu 556.
Jednalo se o pohledávky za zákonnými zástupci umístěných dětí.

7.5 Komentář k výnosovým položkám
Výnosy z prodeje služeb (č. ú. 602) – především tvořeny výnosy od zdravotních pojišťoven
v odbornosti praktický lékař pro děti a dorost, fyzioterapie, psychologie a doprava
nemocných. Dále do těchto výnosů zahrnujeme přídavky na umístěné děti, platby zákonných
zástupců – příspěvek na pobyt a péči v režimu okamžité pomoci, zaopatřovací příspěvek,
platby na základě dohod, stravné dětí umístěných v dětském stacionáři, stravné přijaté od
zaměstnanců a příspěvek na stravu z FKSP.
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR
 Příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc (č. ú. 672) – celková roční výše
příspěvku je přiznána dle počtu dětí v režimu okamžité pomoci. Příspěvek byl řádně
proúčtován - strava, materiální zabezpečení dětí, režie, mzdy. Skutečné příjmy oproti
rozpočtu byly nižší o 35 %. Průměrný počet v roce 2013 umístěných dětí 7,56 denně,
v roce 2012 byl 20,61 dětí denně.
 Příspěvek na provoz, mzdové náklady a odpisy (č. ú. 672) – byl poskytnut
zřizovatelem dle rozpočtových opatření. Příspěvek na provoz nepodléhá vyúčtování,
příspěvek na mzdové náklady a odpisy byl proúčtován v plné výši.
 Transferový podíl – odpisy byl zaúčtován ve výši 48 946,- Kč. Jedná se o transfer
technického zhodnocení budovy A.
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Čerpání fondů (č. ú. 648) – byl čerpán rezervní fond - finanční dary v částce 148 207,- Kč.
V rámci této částky bylo pořízeno, resp. zajištěno:










Asistenční a podpůrné terapeutické služby
15 089,Canisterapie
26 350,Muzikoterapie
17 690,Hipoterapie
8 000,Plavání pro děti
19 200,Zkrášlení zahrady dětského stacionáře
10 000,Projekt – Nadace Veolia – nadační příspěvek plně vyúčtován.
Optické pomůcky
400,Výtvarné potřeby a obrázky
15 568,Ozdravný pobyt v Jeseníkách
35 910,-

V rámci účtu 648 byl také čerpán investiční fond na opravy a údržbu nemovitostí ve výši
424 910,99 Kč na tyto akce:







Oprava střechy na budově B
Oprava topení vč. výměny plynového kotle na budově B
Oprava sociálního zařízení
Specializovaný komplex - budova B
Oprava osvětlení v interiérech budov
Nátěr fasády vč. dalších prací na budově B
Oprava střechy na budově D

43 960,80 909,36 421,99
74 368,168 458,20 794,-

Ostatní výnosy z činnosti (č. ú. 649) – proúčtované věcné dary od sponzorů a dárců ve výši
280 192,- Kč ve prospěch dětí umístěných v našem zařízení, prodej kovového šrotu ve výši
175,- Kč, haléřová vyrovnání z pořízení potravin na sklad ve výši 47,64 Kč a finanční bonus
dodavatele masa Inpost ve výši 599,- Kč.
Výnosy z doplňkové činnosti – praní prádla vykazujeme ve výši 80 230,- Kč, zisk z této
činnosti činil 10 736,12 Kč. V další doplňkové činnosti – péče o dítě do 3 let v denním režimu
vykazujeme roční výnos 66 270,- Kč, zisk z této činnosti 4 274,- Kč.

7.6 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2013
(údaje v Kč)
Náklady rok 2013
Výnosy rok 2013
Hospodářský výsledek před zdaněním
 hlavní činnost
 doplňková činnost
Daň z příjmu
Hospodářský výsledek

37 546 324,84
37 582 789,64
36 464,80
21 454,68
15 010,12
0,00
36 464,80

KčKKkKč

5
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7.7 Zaměstnanci a mzdy
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Průměrný plat
Objem vyplacených prostředků na platy
včnáhraddd
 z toho v doplňkové činnosti
Objem vyplacených prostředků na OON

74,92
23 809,- Kč
21 404 973,- Kč
58 740,-Kč
339 726,- Kč

Plán zaměstnanců na rok 2013 schválený v počtu 75,50 byl plněn na 99,23 %.
Zdůvodnění úspory v počtech zaměstnanců:
V průběhu roku změnila formu pracovního poměru mzdová účetní a interní auditorka na
dohodu o pracovní činnosti (nezahrnuje se do průměrného přepočteného evidenčního počtu,
nehrazeno z platů, ale z OON).
Průměrný plat za rok 2013 včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost vykazujeme ve
výši 24 034,- Kč.

7.8 Rozbor fondů
Fond odměn
Stav k 1. 1. 2013
Příděl ze zlepšeného HV
Stav k 31. 12. 2013

61 830,- Kč
0,- Kč
61 830,- Kč

Fond odměn nebyl v roce 2013 čerpán.

Fond kulturních a sociálních potřeb
Stav k 1. 1. 2013
Příděl za rok 2013
Čerpání rok 2013
Stav k 31. 12. 2013

46 988,48 Kč
216 073,88 Kč
227 239,00 Kč
35 823,36 Kč

FKSP byl čerpán v souladu se Zásadami tvorby a čerpání FKSP na rok 2013. Rozpočet byl
sestaven dle položek stanovených vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění.
Formou individuálních účtů mohli zaměstnanci dle své volby čerpat částku 1 500,- Kč na
penzijní připojištění, příspěvek na dovolenou a rekreaci, kulturu, tělovýchovu a sport.
Finanční dary – 50 let věku a první odchod do starobního důchodu byly poskytnuty ve výši
12 000,- Kč. Zaměstnancům v závodním stravování byl poskytnut příspěvek 12,- Kč z fondu
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na jeden oběd. Po dohodě s odborovou organizací byly zakoupeny vitamíny pro zaměstnance
v celkové hodnotě 14 630,- Kč.
Zůstatek na bankovním účtu FKSP 107-48036811/0100 k 31. 12. 2013
zůstatek finanční k 31. 12. 2013

10 031,55 Kč,
10 210,32 Kč.

Rozdíl mezi zůstatkem finančním a zůstatkem na bankovním účtu FKSP 178,77 Kč je dán
poplatky za vedení účtu a transakce a úrok za období 12/2013.
Rozdíl mezi finančním stavem 10 210,32 Kč a účetním stavem 35 823,36 Kč je dán
finančním přídělem ze zúčtovatelných platů za prosinec 2013 ve výši 25 613,04 Kč (tvorba).
Fond rezervní – tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Stav k 1. 1. 2013
Příděl ze zlepšeného VH za rok 2012
Stav k 31. 12. 2013

1 059 351,52 Kč
547 137,43 Kč
1 606 488,95 Kč

Fond rezervní – tvořený z ostatních titulů
Stav k 1. 1. 2013
Tvorba – přijaté finanční dary
Čerpání - ve prospěch dětí
Stav k 31. 12. 2013

1 093 935,28 Kč
141 127,00 Kč
148 207,00 Kč
1 086 855,28 Kč
kKKKKKčKč Kč

Fond investiční
Stav k 1. 1. 2013
Tvorba – odpisy za rok 2013
Čerpání - odvod z odpisů
Čerpání – pořízení investic
Čerpání – opravy a údržby nemovitostí
Stav k 31. 12. 2013

817 672,56 Kč
1 224 669,00 Kč
915 500,00 Kč
207 745,85 Kč
424 910,99 Kč
494 184,72 Kč

Pořízení investic (v Kč):
 Docházkový systém
 Klimatizace – mléčná kuchyně (TZ)
 Vybudování průhledových oken (TZ),
budova A, pokoje pro následnou zdrav. péči

110 664,75 624,21 457,85

Opravy a údržby nemovitostí (v Kč):



Oprava střechy na budově B
Oprava topení vč. výměny plynového kotle na budově B
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43 960,80 909,-



Oprava sociálního zařízení
-Specializovaný komplex
 Oprava osvětlení v interiérech budov
 Nátěr fasády vč. dalších prací na budově B
 Oprava střechy na budově D

36 421,99
74 368,168 458,20 794,-

Fondy jsou finančně kryty.

7.9 Plnění závazných ukazatelů
Stanovený limit v Kč

Skutečnost v Kč

Plnění v %

Limit mzdových
prostředků

22 200 000,00

21 685 959,00

97,68

Příspěvek na odpisy

1 220 000,00

1 221 365,00

100,00

Odvody z IF

915 500,00

915 500,00

100,00

Hospodářský výsledek

Vyrovnaný/zlepšený

+ 36 464,80

Zlepšený

Ukazatel

Limit mzdových prostředků byl čerpán s ohledem na krytí nákladů příspěvkem na mzdy ve
výši 21 000 000,- Kč a zbývající částí státním příspěvkem na děti vyžadující okamžitou
pomoc.
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2013 v předepsaném členění byly splněny.
Příspěvek na provoz – mzdy, na odpisy a státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou
pomoc byly plně proúčtovány.
Účetnictví Dětského centra Ostrůvek bylo vedeno v roce 2013 dle ustanovení § 59 ods. 1)
písm. i, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném
rozsahu.
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8 Zaměstnanci a platy
8.1 Stav zaměstnanců k 31. 12. 2013
Kategorie zaměstnanců

Fyzický stav

zdravotničtí - lékaři

lékaři
psycholožka
vedení ošetřovatel. úseku
fyzioterapeutka
dětská/všeobecná sestra
zdravotně-soc.pracovník
zdravotničtí
pracovníci- nelékaři
sanitářka
ošetřovatelka
nutriční asistentka
řidič sanitního vozu
CELKEM zdravotničtí zaměstnanci
sociální pracovnice
CELKEM sociální pracovnice
ředitelka
administrativní
správce
a techničtí
finanční účetní
zaměstnanci
asistentka řed./personalistka
CELKEM administrativa
kuchařka
pomocnice
uklízečka
provozní
zaměstnanci
prádelská
skladnice
domovník
CELKEM provozní zaměstnanci

3
1
6
3
38
1
1
1
1
1
56
1
1
1
1
1
1
4
3
5
3
3
1
1
16

Přepočtený
stav
1,70
1,00
6,00
2,88
37,00
1,00
1,00
1,00
0,30
1,00
52,88
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,30
4,50
3,00
3,00
1,00
1,00
14,80

CELKOVÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ

77

72,68

Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců za rok 2013: 74,92 zaměstnanců.
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Graf č. 5: Struktura zaměstnanců dle stupně vzdělání

8.2 Personální změny
Od 1. 3. 2013 byla přijata formou dohody o pracovní činnosti MUDr. Lucie Špičková odbornost fyziatrie a rehabilitační lékařství. Od téhož data je zpracovávána platová agenda
formou dohody o pracovní činnosti stávající mzdovou účetní.
S účinností od 1. 5. 2013 nastoupila do pracovního poměru Mgr. Petra Krylová, klinická
psycholožka.
Interní audit je zajišťován od 1. 9. 2013 také na základě dohody o pracovní činnosti.

8.3 Prohlubování a zvyšování kvalifikace
V rámci kontinuálního vzdělávání zdravotnických zaměstnanců byla 23. května 2013
uspořádána VII. Odborná konference DCO, která byla Českou asociací sester zařazena do
kreditního systému vzdělávání a ohodnocena 4 kreditními body pro sestry za pasivní účast a
10 za aktivní účast. Také Unií fyzioterapeutů ČR byla konference zařazena do kreditního
systému se stejným ohodnocením pro fyzioterapeutky.
V květnu proběhlo školení všech zaměstnanců DCO v kardiopulmonální resuscitaci včetně
praktického nácviku.
V rámci prohlubování kvalifikace se fyzioterapeutka z dětského stacionáře zúčastnila první
části kurzu NDT Basic Bobath v pediatrické praxi.
Účast zaměstnanců na odborných externích akcích v roce 2013:
 Doprovázení – podpora náhradní rodiny – Pardubice
 Sociálně-právní ochrana dětí – změny v právu a praxi – Olomouc
 Supervizní skupinové setkání koordinátorů dobrovolníků – Olomouc
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Rizika prostředí ve zdravotnickém zařízení – Brno
Ošetřovatelský proces účinně, kvalitně a bezpečně – Brno
Diskuzní soustředění pracovníků KÚ, DD a DS – Praha
Onemocnění dýchacích cest u dětí, otravy a akutní stavy nejen u dětí – Šternberk
XXXI. Dny dětské a nemocniční pediatrie – Olomouc
VI. Konference sestra v praxi – Olomouc
Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči – Olomouc
Nové akreditační standardy SAK – Praha
Pěstounská péče a osvojení dle současné právní úpravy – Brno
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů – Brno
Arteterapeutická technika, práce se sadou projektivních koláží – Praha
Rodinné právo a jeho změny dle nového občanského zákoníku – Olomouc
Detekce násilí na dětech – Brno
Stomatologie a pediatrie v praxi – Olomouc
IX. Regionální konference dětských sester – Prostějov
Zájem a prostředí dítěte ve střetu se zájmem rodičů a limity NRP – Praha
Psychologická vývojová diagnostika - Praha

Odborní administrativní pracovníci se průběžně zúčastňovali školení a seminářů v návaznosti
na novou legislativu nebo za účelem prohlubování kvalifikace.

8.4

Péče o zaměstnance

S cílem zjistit úroveň spokojenosti zaměstnanců proběhlo již čtvrtým rokem dotazníkové
šetření. Z výsledků byla získána významná zpětná vazba pro vedení DCO, ve smyslu názorů a
námětů vztahujícím se k výkonu práce, pracovním podmínkám a motivaci.
V souladu se Zásadami tvorby a čerpání FKSP na rok 2013 byl zaměstnancům poskytován
příspěvek na oběd ve výši 12,- Kč. V rámci individuálních účtů dle volby zaměstnance byly
poskytnuty příspěvky na penzijní připojištění, kulturní, sportovní, ozdravné aktivity a
dovolenou. Na podzim, v období zvýšené hrozby onemocnění, byly zakoupeny vitamíny pro
všechny zaměstnance.

8.5 Přehled o vývoji mzdových nákladů a průměrného platu
Ukazatel

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2012
0,98
1,17
0,99

Platy vč.OON
21 439 438,- 22 050 227,- 22 310 880,- 21 947 114,- z toho OON
317 056,395 555,290 276,339 726,Průměrný plat
24 488,24 148,24 332,24 034,Pozn.:
Průměrný plat v letech 2012 a 2013 uveden včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost.
Pokles průměrného platu koresponduje s poklesem vyplacených platů v souvislosti se změnou
formy pracovního poměru z pracovních smluv na dohody o pracovní činnosti.
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9 Investiční a provozní činnost
9.1 Investice a technická zhodnocení
Investice byly realizovány v souladu s plánem na rok 2013 a vyžádanou potřebou:
 V gesci zřizovatele byla realizována akce Přestavba dětského domova na zařízení
rodinného typu – I. etapa, výměna oken a dveří, která byla dokončena 13. 12. 2013.
Celkové náklady na přípravu a realizaci

1 099 228,69 Kč



Klimatizace – mléčná kuchyně (technické zhodnocení)



75 624,00 Kč
Vybudování průhledových oken – budova A, pokoje pro následnou zdravotní péči
21 457,85 Kč

V únoru 2013 byl instalován docházkový systém a proúčtován z investičního fondu.

9.2 Opravy a udržování
Přehled významných akcí:
Opravy plynových spotřebičů, plynového vedení, výměna kotle stejných
parametrů
Opravy a výměny zářivek a světel v objektech DCO
Oprava střešní krytiny na budově B
Oprava střešní krytiny na budově D
Malířské a natěračské práce (A, C, D)
Nátěr fasády vč. dalších prací na budově B
Demontáž a montáž BABY klozetů na budově C
Rekonstrukce a oprava soc. zařízení – Specializovaný komplex, budova B
Výměna podlahových krytin
Výměna bazénové fólie – zahrada budovy C

118 904,00
74 368,00
43 960,00
20 794,00
102 206,00
168 458,00
8 991,00
36 421,99
51 572,00
28 843,96

Pořízení drobného dlouhodobého majetku:
Pořízení nábytku – obnova v herně budovy C, na sesterně a v kuchyňce
budovy B
Venkovní herní prvky - dětský stacionář
Kojenecké vozíky se zdvihem a košíkem
Testový soubor WISC III (psychologická pomůcka)
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117 439,00
99 753,00
20 743,00
16 940,00

9.3 Veřejné zakázky
Během roku 2013 byly vyhlášeny veřejné zakázky malého rozsahu v předpokládaném objemu
nad 100 tis. bez DPH, které nedosahovaly hranice 500 tis. bez DPH v těchto komoditách:







Jednorázové pleny a čistící ubrousky
Ovoce a zelenina
Maso a uzeniny
Trvanlivé potraviny
Drogistické zboží
Kojenecká výživa

Na základě veřejné zakázky malého rozsahu byl také vybrán zhotovitel akce – oprava a nátěr
fasády budovy B.
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10 Kontrolní činnost
10.1 Vnější kontroly
5. dubna

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Kontrola dodržování hygieny a požadavků na stravovací služby –
mléčná kuchyně, pracoviště A

7. května

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Tematická požární kontrola dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně

24. září

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního
prostředí a pracovních podmínek

1. října

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Kontrola dodržování hygieny a požadavků na stravovací služby –
pracoviště C

11. října

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Kontrola dodržování hygieny a požadavků na stravovací služby –
pracoviště D

16. října

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Kontrola dodržování podmínek Programu kvality péče – AKORD

Závěry kontrol – bez porušení a závad.

10.2 Vnitřní kontroly
Vnitřní kontrolní činnost probíhala v souladu s interní směrnicí a dle plánu kontrolní činnosti
vedoucích zaměstnanců. Závěry z těchto kontrol byly prezentovány a v odůvodněných
případech byla přijata systémová opatření. Současně byly prováděny namátkové kontroly.

10.3 Stížnosti
Zaregistrována byla jedna stížnost, která byla prošetřena a vyhodnocena jako neoprávněná.
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11 Zpráva o činnosti odborové organizace
Kolektivní smlouva na rok 2013 byla ředitelkou a předsedkyní odborové organizace
podepsána 14. 12. 2012. Rozpočet FKSP pro tento rok byl schválen, novinkou bylo
poskytnutí vitamínových přípravků každému zaměstnanci.
Svou činnost započal od 1. 7. 2013 Zajišťovací fond OSZ, kde za každého člena je odváděna
měsíčně částka 10,- Kč. Členové odborové organizace mohou od 1. 1. 2014 z tohoto fondu
čerpat předem určené částky jako pomoc při řešení závažných životních situací
V září proběhla kontrola BOZP, které se zúčastnila místopředsedkyně odborové organizace.
V říjnu se uskutečnila členská schůze, na které byl představen Benefitní program Odborů+.
Dále proběhla volba nové členky do Závodního výboru OS.
Předsedkyně odborové organizace byla v průběhu roku dvakrát přítomna na poradě vedení
zaměstnavatele za účelem seznámení se stavem hospodaření, čerpání fondu kulturních a
sociálních potřeb a informovanosti o koncepčních záměrech.
K 31. 12. 2013 registrovala odborová organizace 45 členů.
Závodní výbor je 7 členný:
Předsedkyně
Místopředsedkyně
Revizorka
Hospodářka
členka
členka
členka

Karla Veselovská
Šárka Janošíková
Alena Maráčková
Bc. Jana Peňáková
Pavla Rosíková
Lucie Kosková, DiS.
Martina Smékalová

Spolupráce mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem byla v průběhu roku dobrá, na
jednáních došlo vždy k dohodě. K žádnému pracovně-právnímu sporu nedošlo.
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12 Sponzoři
Níže uvedení sponzoři darovali našemu centru jak finanční částky, tak věcné dary, připravili
organizačně a materiálně zajistili pro děti kulturní, sportovní a společenské akce a věnovali
jim svůj čas.

ARTIN, s.r.o.
Autosalon Hyundai
Bella Bohemia, s. r. o.
Blanka Klapková
CAXA, svatební centrum
Corrigan Johana
Creditas
Cukrárna Sladký Méďa
Dobré místo pro život, o. s.
Edwards, s. r. o.
F&B Company, s.r.o.
Fiala Jiří
firma Anděl
Frankly models, s. r. o.
Garguláková Jaroslava
Generali pojišťovna, a.s.
GlaxoSmithKline, s. r. o.
Goldim spol. r. o.
Hasičský záchranný sbor
Henklová Pavla
HiPP Czech, s.r.o.
Ing. Bohdan Lýsek
Ing. Janáková Marie
Ing. Mayer Tomáš
Ing. Rozbořil Jiří, hejtman
Ing. Studený a Mladí sociální demokraté
Ing. Žváček Jan
Jeskynní tep, o. s.
Jílek Miroslav
JUDr. Pavlíková Jindra
Kašpárkova říše
Kimberly-Clark, s. r. o.
Kopecký David
Kouřilová Veronika
Maltézská pomoc, o.p.s.
Martinka Pavel
Mgr. Müllerová Ilona
Mgr. Vilímek Zdeněk
Moped, s. r. o.
MoravianBabies.eu, Poláček Petr
Moravská vysoká škola
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Brno - Královo pole
Olomouc
Praha
Blatec
Vsisko
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Lutín
Olomouc
Přerov - Kozlovice
Přerov
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Praha
Praha
Olomouc
Olomouc
Praha
Hranice
Olomouc
Olomouc
Olomoucký kraj
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Praha
Olomouc
Jaroměř
Olomouc
Praha
Olomouc
Uničov
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc

Přerov
Olomouc
Praha
Praha
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc

Motor expert, s. r. o.
Nadace Malý Noe
Nadační fond Veolia
Nestlé Česko, s.r.o.
NH Hotels
Nutrend D. S., a.s.
Opavská Marcela
PATRIOT reality, s.r.o.
RAF ARMATURY
Roland Vasil
Siemens, s.r.o.
Smart Hypo, s. r. o.
SOŠ obchodu a služeb
Společně pro děti, o. p. s.
Steinerová Helena
Strabag, a. s.
Šrahulková Anežka
Tool Construction, s. r. o.
Tylichová Radomíra
WINTERNET s.r.o.
Zapletalová Jana
Zedníková Martina
Žaludová Dana

Mohelnice
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Vsetín
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Hněvotín
Olomouc
Olomouc

V rámci projektu Minigranty Veolia jsme obdrželi z Nadačního fondu Veolia peněžitou
částku 10 000,- Kč na realizaci „Zkrášlení prostředí zahrady dětského stacionáře
v Olomouci“.
Všem uvedeným i nejmenovaným dárcům a sponzorům děkujeme za přízeň a podporu.
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13 Závěr
Dětské centrum Ostrůvek je v rámci Olomouckého kraje poskytovatelem jak zdravotní, tak
sociální péče o ohrožené děti. V souladu s klesajícím trendem umísťování dětí do péče
ústavních poskytovatelů pokračujeme v aktivitách, ve kterých vidíme budoucnost našeho
dětského centra – poskytování následné péče o děti se zdravotní a zdravotně-sociální indikací.
Dle vyžádané potřeby budeme nadále poskytovat péči dětem, o které se jejich rodiče neumí,
nechtějí, nebo nemají možnost postarat (v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc).
Současně nabízíme spektrum ambulantních služeb a odborného poradenství, včetně
vzdělávání pěstounů. Individuální přístup k řešení krizové situace v souvislosti s péčí o dítě
ve spolupráci s terénními sociálními pracovnicemi umožňuje zkracování doby pobytu a návrat
dětí do biologické rodiny nebo umístění do rodiny náhradní.
Naší devízou je potřebná odbornost a kontinuální zkušenost v péči o zdravotně a sociálně
ohrožené děti. Disponujeme vhodným zázemím pro péči od prvních dnů po narození do
předškolního věku. Podporujeme mateřství a rodičovství formou pobytů společně s dítětem u
biologických i náhradních rodin. Posilujeme vzájemné vazby formou individuálních i
společných setkání.
Strategií do budoucna je přesun od péče pobytové směrem k ambulantním a poradenským
činnostem.
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14 Ilustrační fotografie z důležitých událostí roku 2013

Výměna oken – pracoviště C

Nové zařízení herny – pracoviště C

Den otevřených dveří 1. 6. 2013

Velká dětská soutěž s dobrovolníky

Výlet do ZOO Svatý Kopeček

Mikulášská nadílka
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