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1 Úvodní slovo ředitelky
Rok 2015 byl především prvním rokem nástupnické organizace Dětské centrum Ostrůvek,
které zahájilo svoji novou etapu po sloučení s Dětským centrem Pavučinka Šumperk
s účinností od 1. 1. 2015. Naše zařízení je tedy jediným v Olomouckém kraji, které nabízí a
zajišťuje komplexní péči o děti se zdravotními a sociálními riziky ve věkové kategorii od
prvních dnů po narození do předškolního věku.
Od začátku března byla realizována investiční akce v gesci zřizovatele na budově Dr. E.
Beneše 13 v Šumperku, jejímž základem bylo vybudování výtahu, přístavby ordinace, denní
místnosti pro děti a půdní vestavba provozních místností a pracoven. Bezmála půl roku byla
péče o ústavní děti a ambulantní rehabilitace soustředěna do budovy na Dolnomlýnské ulici.
Od podzimu se celý provoz přesunul do zrekonstruované a zmodernizované budovy, která
soustřeďuje jak služby dětského domova pro děti do 3 let, tak zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc včetně dalších ambulantních služeb „pod jednu střechu“ v centru města
Šumperka. Pokračuje takto historie zařízení poskytující péči dětem se zdravotní a sociální
indikací, započatá v roce 1950. Pohledem současné optiky funguje pracoviště jako
multidisciplinární centrum poskytující ústavní i ambulantní služby zdravotnického, sociálního
i poradenského typu.
Během roku jsme zaznamenali pokračující úbytek dětí novorozeneckého věku, předávaných
do péče našich odborných pracovišť. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo
využíváno především pro děti batolecího a předškolního věku.
Dochází také ke změnám v indikační struktuře umístěných dětí, zvyšuje se podíl těch, které
jsou v našem centru pro nepříznivý zdravotní stav. Péče o takové děti není možná v běžné
nebo náhradní rodině pro náročnost ošetřovatelské péče, v mnoha případech také pro nutnost
každodenních kontrol lékařem.
V roce 2015 jsme nepředali žádné dítě do osvojení, což signalizuje pokračující trend
umísťování dětí pěstounům na přechodnou dobu. Na významu nabývá pomoc biologickým
rodičům, kteří u nás pro sebe a své dítě najdou zázemí a kvalifikovanou pomoc včetně
poradenství. Důležité je, že se podařilo všem těmto klientům v mezích jejich možností po
propuštění být rodiči svému dítěti.
Jsme si vědomi, že se mění role ústavního zařízení v souladu s transformačními trendy a
snažíme se o variabilitu poskytovaných služeb. Nabídka služeb pobytových je doplněna
ambulantními – praktický lékař pro děti a dorost, fyzioterapie, klinická psychologie, sociálněprávní poradenství. Denní péči dětem s poruchami psychomotorického vývoje poskytujeme
ve stacionáři. Formou doplňkové činnosti provozujeme denní pobyt pro děti do 3 let. Péče je
hodnocena rodiči velmi pozitivně pro individuální přístup k potřebám každé rodiny a zázemí
zdravotnického zařízení.
Ing. Marie Fickerová, MBA
ředitelka
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2 Základní údaje o organizaci
Název:

Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace

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 poskytovalo v roce 2015 odbornou péči a související činnosti
na těchto pracovištích:


Budova „A“ odborná pracoviště - U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc
Kapacita:
15 lůžek - dětský domov pro děti do 3 let
4 lůžka - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
3 lůžka- pro doprovod (matky/ náhradní rodiče)
10 míst - pro denní pobyt pro děti do 3 let



Budova „B“ – ředitelství a provozní pracoviště - U Dětského domova 269,
779 00 Olomouc



Budova „C“ – detašované odborné pracoviště Dolní Hejčínská 35,
779 00 Olomouc
Kapacita:
10 lůžek – dětský domov pro děti do 3 let
5 míst – denní pobyt pro děti do 3 let



Budova „D“ – detašované pracoviště Dětský stacionář, Mošnerova 1,
779 00 Olomouc
Kapacita stacionáře je 25 míst.
V budově je také detašované pracoviště ZŠ a MŠ při FN Olomouc.



Budova E – detašované odborné pracoviště Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk
(po dobu rekonstrukce budovy E byla péče poskytována na pracovišti F
Dolnomlýnská 13, Šumperk):
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13 lůžek v režimu dětského domova pro děti do 3 let
8 lůžek ZDVOP
2 lůžka pro doprovod


Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost
pracoviště U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc
pracoviště Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk


-

Rehabilitační ambulance
pracoviště U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc
pracoviště Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
pracoviště Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk
pracoviště Strejcova 2, 789 01 Zábřeh


-

Psychologická ambulance, U Dětského domova 269, PSČ 779 00 Olomouc
pracoviště U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc
pracoviště Mošnerova 1, 779 00 Olomouc

Pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo v roce 2015 vyčleněno v rámci kapacity DCO 12
lůžek.
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.

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 a dětská sestra,
řidič dopravy nemocných a raněných, a to ve formě ambulantní péče,
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b) v oborech klinický psycholog, fyzioterapeut, všeobecná sestra a dětská sestra,
a to ve formě ambulantní péče stacionární,
c) v oborech 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. Zajišťování činností vyplývajících z § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány obcí, krajský úřad a
pověřené osoby, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.
5. 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.
6. 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 DCO 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:
praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a
osobního zboží.
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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
Bc. Lenka Krátká, DiS. - hlavní sestra (do 30. 6. 2015 Mgr. Vladislava Marciánová)
Ing. Miroslav Liška – správce
Marie Dürlichová – vrchní sestra pracoviště A (do 31. 10. 2015 Soňa Polednová)
Bc. Olga Kotulková – vrchní sestra pracoviště D
Jana Patschová – vrchní sestra pracoviště E
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3 Zdravotní péče
3.1 Lůžková péče
V průběhu roku 2015 došlo v rámci organizačních změn ke změnám lůžkového fondu
Dětského centra Ostrůvek (DCO). Lůžkový fond byl rozšířen o rekonstruované a redukované
pracoviště v Šumperku, které zajišťuje indikovanou komplexní péči, tak jak je uvedena níže,
pro děti a matky v severní části Olomouckého kraje.
Do centra jsou přijímány děti na základě indikací zdravotních, zdravotně - sociálních a
sociálních. V závislosti na aktuální situaci v rodině jsou přijímány i s biologickými rodiči, ale
také – především u čistě zdravotních indikací – bez doprovodu. Všem přijatým dětem je
poskytována komplexní péče – preventivní, diagnostická, léčebná, včetně péče rehabilitační a
psychologické. Komplexnost péče vychází z aktuální potřeby přijatého dítěte a zhodnocení
funkčnosti rodiny. Na komplexní péči se vedle zdravotnického personálu podílí psycholožka,
fyzioterapeutky, nutriční terapeutka a sociální pracovnice.
V roce 2015 se nezměnil aktuální trend z posledních 2 let ve skladbě a frekvenci přijetí dětí
do DCO v souvislosti s platnou legislativou a probíhající transformací péče o ohrožené děti ve
smyslu novely zákona o sociálně právní ochraně dětí. Výsledkem těchto změn je nejen
absolutní pokles počtu přijatých dětí, ale především se změnily indikace k přijetí novorozenců
a kojenců z indikací sociálních na indikace zdravotní. Účelem pobytu je řešení zdravotních
problémů vzniklých pre, peri či postnatálně, aby se děti mohly co nejrychleji vrátit do funkční
biologické rodiny, případně rodiny náhradní. Při společném umístění s rodičem je cílem,
vedle řešení čistě zdravotních problémů, vyřešení případně dysfunkční péče biologické rodiny
o dítě a vytvoření podmínky k návratu dítěte do biologické rodiny.
V průběhu ústavního pobytu jsou děti komplexně vyšetřeny, jsou stanovena možná rizika pro
harmonický vývoj dítěte po stránce somatické i psychické, je započata léčba, rehabilitace a
provedena psychoterapie a edukace rodičů. Všechny diagnostické a léčebné postupy, i další
opatření, jsou zaměřeny na vytvoření co nejlepších podmínek pro správný psychomotorický
vývoj dětí. Rodiče, případně budoucí osvojitelé, jsou vždy plně informováni o aktuálním
zdravotním stavu, prognózách dalšího vývoje a komplexních potřebách dětí.
Stále větší důraz je kladen na poskytování zdravotních služeb, a to především dětem zpravidla
do 3 let věku. Méně početnou skupinu tvoří děti, které nemohou vyrůstat v rodinném
prostředí. Zejména děti týrané, zanedbávané, zneužívané a ohrožené ve vývoji nevhodným
sociálním prostředím nebo děti zdravotně postižené, s vrozenými vadami, 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.
DCO úzce spolupracuje s Dětskou klinikou FN Olomouc a Novorozeneckým oddělením FN
Olomouc nejen při převzetí indikovaných dětí, u nichž pominula potřeba hospitalizace na
akutních lůžkách, ale současně v případě závažných akutních onemocnění a především u
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dispenzarizovaných dětí s chronickými poruchami zdraví, kdy je využíván lůžkový fond i
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.
Na 5 lůžkách z lůžkového fondu DCO je chronicky nemocným a postiženým dětem
poskytována specializovaná péče typu chronické intenzívní péče – především chronické
ošetřovatelské péče. Další snahou DCO je realizovat edukační činnost rodičům zdravotně
limitovaných dětí i s nabídkou krátkých pobytů typu respitní péče.

3.2 Ambulantní péče
Integrální součástí DCO je ordinace Praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD), která
poskytuje komplexní ambulantní preventivní a léčebnou péči registrovaným dětem, v případě
potřeby i nezbytnou nepravidelnou péči. V Olomouci je odbornou garantkou MUDr. Mária
Stránská, péče je nasmlouvána s 6 zdravotními pojišťovnami, v Šumperku zajišťuje péči pro
pojištěnce ČPZP MUDr. František Sekyra. V ordinaci PLDD bylo v roce 2015 registrováno
231 klientů.
Rehabilitační péče je již tradičně velmi dobře hodnocena ambulantními klienty, neboť je
zaměřena na děti novorozeneckého a kojeneckého věku. Aplikována je především Vojtova
reflexní metoda, která je přínosem pro zlepšení psychomotorického stavu dětí.
Příjmy za výkony hrazené zdravotními pojišťovnami podstatnou měrou přispívají k příjmům
DCO.
Je snahou neustále rozšiřovat rozsah ambulantní péče, a to nejen zdravotní v ambulanci
PLDD, ale také v oblasti psychologických a sociálních intervencí. Do oblasti ambulantních
intervencí vč. komplexní edukační činnosti přímo v rodinách klientů je směřován další rozvoj
činnosti DCO.
Běžným rodinám nabízíme formou zápůjčky odsávačky mateřského mléka a digitální
kojenecké váhy. Tato služba již byla v minulých letech zavedena v Šumperku, rozbíhá se
postupně i v Olomouci.

3.3 Ošetřovatelská péče
Odbornou ošetřovatelskou péči o děti, včetně péče rehabilitační zajišťují v DCO dětské sestry,
všeobecné sestry, ošetřovatelky a fyzioterapeutky. Sloučení dětských center s sebou přineslo
postupné sjednocení ošetřovatelské dokumentace, aplikaci stejných pracovních postupů a
pravidelné porady ošetřovatelského úseku. Jak již bylo zmíněno, péče o děti umístěné na
šumperském pracovišti probíhala po dobu rekonstrukce budovy E ve stísněných podmínkách
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budovy F, přičemž některé aktivity, především přijímání matek, musely být řešeny nabídkou
pobytu v Olomouci.
Způsoby ošetřovatelské péče se v roce 2015 změnily v souvislosti se změnou struktury dětí.
Nabývá na významu péče o děti s potřebou individuální a specifické ošetřovatelské péče
vzhledem k jejich základní diagnóze.
Těžiště práce dětských sester je kromě základní ošetřovatelské péče o děti také v činnostech
výchovně-vzdělávacích. V souladu s touto skutečností pokračuje práce výchovného týmu,
který zpracovává metodiku výchovných zaměstnávání v DCO. V této oblasti přispívá
vysokým podílem speciální pedagožka DCO při tvorbě měsíčních a individuálních
výchovných plánů.
Při péči o děti se specifickými potřebami zapojujeme další podpůrné činnosti. Pro zlepšení
senzomotorického vývoje, dalšího rozvoje dětí či zlepšení sociálních dovedností zajišťujeme
ve spolupráci s externími subjekty canisterapii, muzikoterapii individuální a skupinovou,
hipoterapii. Děti navštěvují solnou jeskyni a plavecký bazén.
Snahou je integrovat děti do kolektivu vrstevníků v běžných mateřských školách, či speciálně
zaměřených (logopedická, pro děti se specifickými poruchami).
Ke kulturnímu vyžití dětí přispěly pravidelné návštěvy divadla Kašpárek a další mimoústavní
aktivity.
Soustavně je kladen důraz na kvalitu ošetřovatelské péče – péči zajišťují kvalifikované sestry,
všechny bez odborného dohledu. Zajišťujeme dle plánu kontinuální vzdělávání vybraných
sester za účelem přidělení specifických kompetencí. Výstupy z externích seminářů jsou
prezentovány na poradách formou sdílení znalostí.
Na pravidelných ošetřovatelských vizitách jsou konzultovány potřeby dětí v souvislosti
s jejich zdravotním a psychickým stavem v návaznosti na jejich biologickou, resp. budoucí
náhradní rodinu. Péče o děti probíhá jako multidisciplinární spolupráce všech
zainteresovaných odborníků. Díky odbornici v nutriční terapii průběžně pracujeme
s jídelníčkem dle potřeby konkrétních dětí.
Poskytujeme nadále vysoce specializovanou rehabilitační péči jak umístěným dětem, tak
ambulantním klientům. Odbornou úroveň zajišťujeme podporou kontinuálního vzdělávání
fyzioterapeutů. Byla zavedena respirační fyzioterapie, včetně zaškolení sester a implementace
postupu do zdravotnické dokumentace.
Nemalý význam má péče o matku společně umístěnou s dítětem, často problémovou pro
nedostatek zájmu a schopností v péči o dítě. Sestry trpělivě edukují matky, v mnoha
případech i otce tak, aby dítě mohlo přejít do jejich péče v domácím prostředí.
V důsledku péče o děti handicapované byl pořízen speciální kočárek a rehabilitační pomůcky
pro dětský stacionář. Formou zápůjčky byla zajištěna polohovací postel pro 15letou dívku
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v režimu okamžité pomoci. Operativně dle potřeb klientů se snažíme přizpůsobovat prostory
zařízení tak, aby maximálně vyhovovaly.
Na pracovišti C bylo vyčleněno I. patro pro příjem nezletilých dětí bez doprovodu
v souvislosti s uprchlickou krizí.
V Dětském stacionáři je poskytována komplexní péče na vysoké odborné úrovni - dětské
sestry spolupracují s fyzioterapeuty, speciálními pedagogy, lékařem a psychologem. Je
podporována spolupráce s rodiči, která je významným faktorem ošetřovatelské péče. Dětem
je umožněno široké spektrum podpůrných a kulturně-vzdělávacích aktivit.

3.4 Péče o děti do 3 let věku v denním režimu
Péče o děti do 3 let v denním režimu je realizována jako doplňková na základě
živnostenského oprávnění. Do 31. 8. 2015 byla poskytována především na budově A. Od 1. 9.
2015, kdy byly 4 děti přestěhovány z důvodů centralizace ústavní péče do budovy A, byla
denní péče přesunuta do budovy C. Celková kapacita je průběžně naplněna. V Šumperku je
vyčleněno 5 míst ve zrekonstruované budově, zde je prozatím naše nabídka bez odezvy.
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4 Sociální činnost
Sloučené Dětské centrum Ostrůvek poskytuje služby - jednak jako zdravotnické zařízení dle
§ 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a také
jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně právní ochraně dětí (ZDVOP). ZDVOP je věnována samostatná kapitola v této
výroční zprávě. Primárně je zařízení určeno dětem, které nemohou pobývat ve svém
přirozeném rodinném prostředí – dětem ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním
prostředím, akutní rodinnou situací. Poskytujeme nepřetržitou a komplexní péči o dítě
(lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační a psychologickou). U každého dítěte je
provedena komplexní diagnostika (léčebná, ošetřovatelská, psychologická, sociální), sestaven
individuální plán rozvoje, průběžně se vyhodnocuje jeho plnění. Sociální pracovnice aktivně
spolupracují s orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy a ostatními potřebnými subjekty.
Shromažďují podklady dětí navrhovaných do náhradní rodinné péče (NRP) a účastní se
celého procesu umísťování dětí do NRP.
V porovnání s minulým rokem byl počet přijatých dětí a počet přijatých matek téměř shodný.
Nadále převažují pobyty dětí sjednané na základě dohody s rodiči, kteří nemají vytvořeny
dostatečné podmínky pro výchovu dětí. Na rozdíl od minulého roku bylo více dětí do našeho
zařízení umístěno na základě předběžného opatření, ojedinělé byly případy opakovaného
přijetí. Výrazně se snížila délka pobytu dítěte v zařízení, což je možno hodnotit velmi
pozitivně. Snížil se počet dětí odcházejících do některé formy NRP, v roce 2015 se
neuskutečnila ani jedna mezinárodní adopce. Osvojení v minulém roce nebylo
zprostředkováno ani pro jedno dítě, jednoznačně převažuje umístění dětí do pěstounské péče.
Celorepublikově je kladen důraz na sanaci rodiny, na podporu biologické rodiny, což se
projevilo i v našem zařízení. Děti se často, po vyřešení potíží, navrací zpět ke svým původním
rodinám. Větší skupina dětí ve věku od 3 do 6 let přešla do školního domova. Nadále
pokračuje nastavený trend, kdy častěji přijímáme rodiče (většinou matky), které jsou přijaty
k zácviku v péči o dítě. Místa určená k pobytu dětí s doprovodem byla stoprocentně využita.
Většina rodičů je přijata v akutní krizové situaci a naší snahou je jejich situaci co nejrychleji
vyřešit. Počet dětí se zdravotním postižením je v relaci loňského roku, některé rodiny
opakovaně využívají krátkodobých odlehčovacích respitních pobytů.
V rámci našeho zařízení nadále pokračoval projekt Muzikoterapie. Projekt čerpá ze
zkušeností odborníků z řad muzikoterapie, pediatrie, vývojové psychologie, neurologie i
speciální pedagogiky. Cílem je dále rozvíjet podpůrné formy umělecké terapie pro děti
v prostředí ústavního zařízení a pokusit se zmírnit dopady sociálně zdravotních rizik.
Proběhlo také intervizní setkání všech, kteří se podílejí na muzikoterapii v našem zařízení. Na
tomto setkání si zúčastnění vzájemně sdělovali své zkušenosti a vyhodnocovali cíle projektu.
Projekt je úzce provázán s mezinárodním benefičním festivalem Didgeridoo v jeskyni
(www.didgeridoovjeskyni.cz, v roce 2015 se konal V. ročník), který pořádá občanské
sdružení Jeskynní tep o. s. a jehož posláním je mimo jiné aktivita podpory systému rané péče.
Do projektu bylo zapojeno 8 dětí, 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 rozvoje kladného sebepojetí. Na pracovišti C a D
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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. Průběžně se daří naplnit potenciál muzikoterapie, kdy se jedná o
prožitkovou terapii, která může navozovat pozitivní změny emočního i fyzického stavu
člověka.
Úspěšně pokračuje v rámci Dobrovolnického programu spolupráce s Maltézskou pomocí.
Je vytvořen již stabilní tým 10 dobrovolnic, které pravidelně navštěvují děti v zařízení,
spolupracují se sestrami, pracovnicemi přímé péče a psycholožkou zařízení. Společně se
zaměřují především na emoční a sociální vývoj našich dětí. Je velmi potěšující a pro děti
prospěšné, že tyto důležité lidské vztahy, které s dobrovolnicemi navázaly, nadále rozvíjejí i
při přechodu do jiných zařízení (3 dochází za dětmi při přechodu do školního domova).
Téměř všechny dobrovolnice děti nadále navštěvují.
Na šumperském pracovišti byla v roce 2015 situace komplikována dlouhodobou
rekonstrukcí budovy E – Dr. E. Beneše 13. Děti byly až do konce října umístěny v budově na
ulici Dolnomlýnská 13. Z kapacitních důvodů nebylo možno přijímat k zácviku matky a děti
z důvodu zdravotní indikace. Do Dětského centra Ostrůvek, pracoviště Šumperk byly
přijímány i děti starší pěti let (v rámci ZVDOP zde mohou být přijaty děti až do 18 let věku).
Od začátku listopadu děti společně s pečujícím personálem bydlí v nově zrekonstruované
budově. V roce 2015 byla téměř polovina dětí přijata na základě předběžného opatření.
Nejvíce dětí bylo propuštěno do péče své původní rodiny, na druhém místě následovalo
předání do náhradní rodinné péče (dlouhodobé pěstounské péče). Ani jedno dítě nebylo
předáno k osvojení. Dvě děti byly do zařízení umístěny opakovaně z důvodu psychiatrického
onemocnění matky a jedno dítě se vrátilo z důvodu neúspěšné pěstounské péče.
Také v Šumperku úspěšně pokračuje v rámci Dobrovolnického programu spolupráce
s Maltézskou pomocí, v týmu je 6 dobrovolnic.

4.1 Přehledy o ústavní péči – pracoviště Olomouc
4.1.1 Přehled o počtu přijatých dětí a matek v roce 2015 – pracoviště A
Počet míst
Počet přijatých dětí
Počet přijatých matek
Přijetí na základě souhlasu rodičů
Přijetí na základě předběžného opatření
Přijetí na základě ústavní výchovy
Opakované přijetí
Počet propuštěných dětí

19
49
20
41
3
4 (v tom přijaté 4 děti z C)
1
43
13

4.1.2 Přehled o počtu propuštěných dětí v roce 2015 – 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 (pěstounská péče)
Do dětského domova pro děti do 3 let
Do dětského domova od 3-18 let

38
0
0
0
4
0
1

4.1.3 Přehled o počtu přijatých dětí v roce 2015 – 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

10
1
0
0
0
1
13

4.1.4 Přehled o počtu propuštěných dětí v roce 2015 – 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 (pěstounská péče)
Do dětského domova
Do domova pro osoby se zdrav. postižením

2
0
0
0
0
11 (v tom - 4 přeloženy na A)
0

4.1.5 Věková struktura přijatých a propuštěných dětí celkem v roce 2015
Věková struktura přijatých dětí
0 – 1 měsíc
1 – 6 měsíců
6 měsíců - 1 rok
1 - 3 roky
3 a více let
Celkem přijato

Počet
18
8
3
6
11
46

Věková struktura propuštěných dětí
0 – 1 měsíc
1 – 6 měsíců
6 měsíců - 1 rok
1 - 3 roky
3 a více let
Celkem propuštěno
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Počet
3
17
1
9
22
52

4.2 Přehledy o ústavní péči – pracoviště Šumperk
4.2.1 Přehled o počtu přijatých dětí a matek v roce 2015
Počet míst
Počet přijatých dětí
Počet přijatých matek
Přijetí na základě souhlasu rodičů
Přijetí na základě předběžného opatření
Přijetí na základě ústavní výchovy
Opakované přijetí

21
15
1
5
6
0
4

4.2.2 Přehled o počtu propuštěných dětí
Do péče vlastní rodiny
Do osvojení pro nezájem
Do osvojení se souhlasem rodičů
Do osvojení pro zbavení rodičovských práv
Do NRP jiné formy (pěstounská péče)
Do dětského domova pro děti do 3 let
Do dětského domova od 3-18 let
Do domova pro osoby se zdravot. postižením

6
0
0
0
5
0
5
1

4.2.3 Věková struktura přijatých a propuštěných dětí
Věková struktura přijatých a
propuštěných
0 – 1 měsíc dětí ěková struktura
přijatých dětí
1 – 6 měsíců
6 měsíců - 1 rok
1 rok - 5 let
5 let a více
Celkem přijato

Počet
2
2
1
5
5
15

Věková struktura propuštěných dětí
0 – 1 měsíc
1 – 6 měsíců
6 měsíců - 1 rok
1 rok - 5 let
5 let a více
Celkem propuštěno

Počet
1
2
0
5
9
17

4.3 Využití kapacity a průměrná doba pobytu
Pracoviště
A - Olomouc
C - Olomouc
Šumperk
DCO celkem

Využití kapacity
97,43 %
99,95 % (do 31. 8. 2015)
63,43 %
82,50 %
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Průměrná doba pobytu
100 dnů
829 dnů
367 dnů
x

Kratší doba pobytu na pracovišti A je ovlivněna formou péče v režimu okamžité pomoci a
zdravotními indikacemi, kdy je dítě předáno na dobu nezbytně nutnou, tj. do vyřešení situace.
Na pracovišti C je ovlivněna formou dlouhodobé ústavní péče.

Využití kapacity
120,00%
100,00%
80,00%

A - Olomouc

60,00%

C - Olomouc
Šumperk

40,00%

DCO celkem

20,00%
0,00%
A - Olomouc C - Olomouc

Šumperk

DCO celkem

Graf č. 1: Přehled o průměrném využití kapacity dle pracovišť

4.4 Dětský stacionář
V dětském stacionáři bylo zapsáno 25 dětí, průměrné využití kapacity bylo 91,94 %.
V Šumperku byla poskytnuta tato péče 2 dětem jako kontinuální z předešlého roku.
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5 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) provozuje Dětské centrum Ostrůvek
na základě pověření vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje, a to již od roku 2006.
Toto pověření zavazuje ZDVOP 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. Péče o dítě je vždy individuální,
její charakter závisí na věku dítěte, jeho zdravotním stavu, sociální situaci rodiny a aktuálních
potřebách dítěte.
Od 1. 1. 2015 provozuje Dětské centrum Ostrůvek zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na dvou pracovištích: v Olomouci a v Šumperku. Pro výběr z uvedených pracovišť při
umístění dítěte je podstatné především místo faktického či trvalého pobytu dítěte, naplněnost
kapacity jednotlivých zařízení, event. preference OSPOD či rodičů. Vždy jsou však
maximálně respektovány dosavadní vazby dítěte k jeho přirozenému prostředí a snahou je
tuto vztahovou síť zachovat (pokračování v kontaktech s širokou biologickou rodinou dítěte, s
jeho vrstevníky, v docházce do stejné vzdělávací instituce či stejného zájmového kroužku).
Sourozenecké skupiny jsou striktně umísťovány společně do jednoho zařízení, pokud tomuto
nebrání zvlášť závažná překážka (zdravotní stav dítěte).

5.1 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – pracoviště Olomouc
Kapacita ZDVOP Olomouc činí 4 místa pro děti ve věku od 0 do 5 let. V případě
sourozenecké skupiny je možno přijmout i dítě nad uvedenou kapacitu či dítě starší. Děti jsou
přijímány, propouštěny a přemísťovány v souladu s náležitostmi danými zákonnou normou.
V roce 2015 bylo přijato do ZDVOP Olomouc celkem 19 dětí, z toho 11 dětí bylo přijato
na základě žádosti jejich zákonného zástupce, 5 dětí na základě žádosti obecního úřadu s
rozšířenou působností podložené souhlasem rodiče a 3 děti na základě soudního usnesení o
předběžném opatření.
Během pobytu o děti pečují čtyři pracovníci přímé péče a jeden sociální pracovník.
Zaměstnanec osobně pečující o děti pracuje ve dvanáctihodinových službách a jeho
povinnosti se odvíjí od věku dítěte. Jeho úkolem je zajistit základní péči o děti, směrovat dítě
po výchovné stránce, podílet se na vzdělávání dítěte a realizaci volnočasových aktivit,
podporovat dítě v osvojování si nových zkušeností, dovedností, znalostí, rozvíjet dítě po
emocionální stránce, nabízet správnou hodnotovou orientaci, navozovat u dítěte pocit bezpečí
a jistoty, sledovat chování dítěte a dle potřeby konzultovat projevy dítěte s psychologem či
jiným odborníkem. Pracovník přímé péče sdílí informace o dítěti (psychomotorický vývoj,
zdravotní stav, odlišnosti, specifika) se sociálním pracovníkem.
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Sociální pracovník ZDVOP zajišťuje právní stránku přijetí a propuštění dítěte, zabezpečuje
potřebné právní tituly, vede požadovanou spisovou dokumentaci a evidenci dětí, spolupracuje
s rodiči, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, krajským úřadem, soudy, a jinými státními i
nestátními organizacemi, vyhotovuje zprávy pro oprávněné instituce, kompletuje sociální
anamnézu dítěte, provádí sociální diagnostiku jednotlivých případů a sleduje dodržování práv
dítěte v zařízení. Ve spolupráci s rodiči a orgánem sociálně-právní ochrany vytváří sociální
pracovník plán sociálně-právní ochrany dítěte, ve kterém stanoví postupné kroky vedoucí
k nápravě vzniklé situace.
Délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jejíž maximum je
vymezeno v zákoně o sociálně právní ochraně dětí, je ve ZDVOP Olomouc průběžně
sledována. Společně s orgánem sociálně právní ochrany dětí hledá zařízení nejvhodnější
řešení pro každý individuální případ - úprava poměrů v biologické rodině, umístění do
náhradní rodiny, soudní rozhodnutí aj. tak, aby nedošlo k překročení zákonem dané lhůty, což
se ve sledovaném roce podařilo. Průměrná délka pobytu dětí v režimu okamžité pomoci
činila v roce 2015, díky intenzivní činnosti orgánu sociálně-právní ochrany a našeho zařízení
směrované k vyřešení problematické situace umístěných dětí ve ZDVOP, pouze 42 dní.
Společně s dítětem byl často do zařízení přijat i rodič (zpravidla matka). Společný pobyt
matky s dítětem byl realizován celkem u 14 dětí z uvedeného počtu. Zbývající děti byly
umístěny v zařízení z důvodu hospitalizace rodiče nebo jeho vzetí do vazby. Přijetí rodiče do
zařízení výrazně napomohlo zkrácení a omezení pobytu dítěte v zařízení, neboť mohla
probíhat přímá práce s celou rodinou, kdy se převážně intenzivně pracovalo na úpravě
sociální situace rodiny. Další zásadní výhodou společného pobytu: matka-dítě, je nepřerušení
tohoto vztahu. Dítě má stále k dispozici svou stabilní vztahovou osobu, cítí se i v cizím
prostředí bezpečně, rychle se aklimatizuje. Vzájemný vztah se dále rozvíjí, upevňuje,
nedochází k ochladnutí nebo vymizení citových vazeb ze strany dítěte či rodiče. Je zabráněno
vzniku citové deprivace dítěte, nerozvíjí se žádné trauma ze ztráty rodiče u dítěte.
ZDVOP Olomouc zabezpečuje pro přijaté děti komplexní péči spočívající v poskytování
ubytování, stravování a ošacení, výchovnou péči, dle potřeby zajišťuje lékařskou,
psychologickou a jinou odbornou péči, vytváří podmínky pro vzdělávání a zájmové aktivity
dětí. ZDVOP je povinno spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při
vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajistit 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.
Úkolem ZDVOP je maximálně saturovat potřeby dítěte tak, aby se dítě mohlo plně rozvíjet a
zároveň nedošlo k výraznému narušení jeho vztahové sítě. V rámci ambulantní péče je
zajištěna také rehabilitační, terapeutická a logopedická péče o děti. Důraz je kladen na
sociální a psychologickou podporu celé biologické rodiny. ZDVOP také využívá nabídky
proškolených dobrovolníků, kteří se věnují jednotlivým dětem (chovací tety pro miminka,
individuální práce se staršími dětmi) a pomáhají též zajišťovat akce pro děti mimo zařízení.
Pravidelně v zařízení probíhá canisterapie, hippoterapie, muzikoterapie, dotyková terapie,
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play wiselly, pobyty dětí v multismyslové místnosti. Starší děti mohou navštěvovat plavecký
výcvik, při dlouhodobém pobytu je dětem zajišťováno odpovídající vzdělávání.
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 krajskému úřadu a také příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany.
Z nově přijatých dětí byl během roku 2015 ukončen pobyt v zařízení celkem u 16 dětí,
zpět do biologické rodiny se vrátilo 13 dětí, 1 bylo předáno do pěstounské péče na
přechodnou dobu a u dvou sourozenců byla nařízena ústavní výchova, tři děti v zařízení
prozatím zůstávají do úpravy rodinné situace
Ke kompletní sanaci rodiny je využíváno také nabídky služeb neziskových organizací, center
a azylových zařízení pro rodiče a děti. Primárně je rodičům vždy nabízena možnost
doprovázení dítěte při pobytu v našem zařízení, a to buďto formou ubytování přímo v zařízení
nebo formou pravidelných návštěv v areálu ZDVOP. Návštěvy jsou rodičům a příbuzným
dítěte umožňovány každý den dopoledne i odpoledne s tím, že je respektován spánkový a
stravovací režim dítěte. Rodiče mohou v zařízení využít též ambulantního poradenství
v sociální a psychologické oblasti.
Prvotním účelem ZDVOP je tedy pomoc při překonání krizové situace v rodině a návrat dítěte
do původní biologické rodiny, je-li to možné, a to v co nejkratším časovém úseku. U dětí,
které není možno umístit zpět do biologické či do náhradní rodiny, je pak snahou zařízení
orientovat se během pobytu na potřeby dítěte a minimalizovat možnou traumatizaci dítěte
z pobytu v zařízení. ZDVOP usiluje o zajištění takové péče o děti vyžadující okamžitou
pomoc, která by kopírovala prvky typické pro přirozené rodinné prostředí. Snahou je
zapojení dětí do všech oblastí života, které prožívají děti v běžné rodině.
ZDVOP Olomouc se snaží naplnit svou roli ochránce práv a nejlepšího zájmu dítěte. Činnost
a přístup zařízení k dítěti a jeho rodině je v souladu s Úmluvou o právech dítěte, se Základní
listinou lidských práv a svobod a se Zákonem o sociálně právní ochraně dětí. Povinnosti
vyplývající z těchto základních legislativních norem se promítají do vypracovaných standardů
kvality, o něž se opírá celý provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

5.2 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - pracoviště Šumperk
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 30. 12. 2014 bylo
rozšířeno pověření k výkonu sociálně právní ochrany a místem výkonu provozování ZDVOP
bylo v Šumperku pověřeno pracoviště na adrese Dolnomlýnská 13. Zde byla poskytována
péče dětem po dobu rekonstrukce budovy Dr. E. Beneše 13, Šumperk do 1. 11. 2015.
Do ZDVOP pracoviště Šumperk mohou být přijímány děti ve věku 0 – 18 let, které nemohou
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.
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V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, se činnost
ZDVOP od ledna 2015 řídila standardy kvality sociálně právní ochrany, které byly písemně
vypracovány a zaváděny do praxe. Jednalo se o 16 standardů, jejichž účelem bylo faktické
zvyšování kvality poskytované sociálně -právní ochrany.
Celkem bylo do tohoto data přijato do ZDVOP 11 dětí. Z toho 7 dětí na základě předběžného
opatření, v tomto počtu přijatých dětí byla jedna 4 členná sourozenecká skupina, 3 děti byly
přijaty na základě žádosti OSPOD se souhlasem rodičů a 1 dítě na základě dohody se
zákonným zástupcem.
Dne 2. 11. 2015 Krajský úřad Olomouckého kraje vydal rozhodnutí a změnil pověření k
výkonu sociálně - právní ochrany dětí s tím, že místem výkonu provozování ZDVOP je
pracoviště Dr. E. Beneše 13, Šumperk.
Dne 2. 11. 2015 došlo k přemístění dětí i personálu do zrekonstruované budovy.
Rekonstrukcí budovy na výše uvedené adrese vznikl přestavbou druhého patra samostatný
oddělený provoz ZDVOP, který má kapacitu 8 míst. ZDVOP je rozdělen na dvě bytové
buňky, každá pro 4 děti, sourozenecké skupiny jsou umísťovány společně. Součástí bytové
buňky je obývací pokoj, ložnice a nově vybudované sociální zařízení. Dětem slouží
společenská místnost. Do tohoto ZDVOP byly od 2. 11. do 31. 12. 2015 přijaty 2 děti, jedno
na základě předběžného opatření a jedno na základě žádosti OSPOD se souhlasem rodičů.
Osobní péči o děti svěřené do ZDVOP zajišťovalo 8 pracovnic přímé péče, přičemž jedna
pracovnice zajišťovala péči nejvýše o čtyři děti. Sociální péči zajišťovala pro tyto děti sociální
pracovnice.
Děti byly přijímány, propouštěny a přemísťovány v souladu s § 42 zákona č. 359/1999 Sb.
Z počtu 13 nově přijatých dětí do ZDVOP v roce 2015, bylo propuštěno 5 dětí zpět do
původní rodiny, 2 děti byly umístěny do náhradní rodinné péče, u 3 dětí byla nařízena ÚV,
která je realizována v DCO pracoviště Šumperk a 3 děti zůstávají nadále v ZDVOP.
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 nevhodnější
řešení pro každý individuální případ - úprava poměrů v biologické rodině, hledání náhradní
rodiny, soudní rozhodnutí aj. tak, aby nedošlo k překročení zákonem dané lhůty, což se
podařilo. Průměrná délka pobytu dětí v režimu okamžité pomoci tak činila v roce 2015 díky
aktivní účasti OSPOD a DCO na řešení problematické situace umístěných dětí ve ZDVOP
142 dnů.
ZDVOP vede průběžnou evidenci všech dětí, které zařízením prošly, 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.
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ZDVOP pracoviště Šumperk zajišťuje:


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,



pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy



vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí,



odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa,



je povinno spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při
vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajistit 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



vytváří plán sociálně právní ochrany dítěte, který navazuje na IPOD

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. DCO 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 a také pomáhají zajišťovat akce pro děti mimo zařízení.
Pravidelně v zařízení probíhá hippoterapie, muzikoterapie, dotyková terapie, aj.
V rámci aktivní sanace rodiny využívá ZDVOP nabídky různých neziskových organizací,
center a azylových zařízení pro rodiče a děti.
Rodičům a příbuzným dítěte byly umožňovány návštěvy každý den od 8:30 hod. do 16:00
hod. s tím, že je respektován spánkový a stravovací režim dítěte. Rodiče mohli v zařízení
využít též ambulantního poradenství, nejčastěji byla využívána sociální a psychologické
intervence.
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Čerpání státního příspěvku na děti vyžadující okamžitou pomoc
pracoviště Olomouc
Měsíc
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
Celkem

Průměrný
počet dětí

Přijato
42 560,00
52 440,00
47 120,00
22 800,00
41 040,00
25 080,00
57 000,00
104 120,00
98 040,00
87 400,00
76 000,00
43 320,00
696 920,00

1,87
2,30
2,07
1,00
1,80
1,10
2,50
4,57
4,30
3,83
3,33
1,90
x

Přímé
náklady
7 262,00
7 484,00
6 720,00
3 528,00
12 179,00
2 561,00
8 858,00
15 410,00
13 665,00
14 758,00
15 777,00
10 898,00
119 100,00

Režie

Celkem

26 993,00 34 255,00
33 259,00 40 743,00
29 885,00 36 605,00
14 460,00 17 988,00
26 029,00 38 208,00
15 906,00 18 467,00
36 150,00 45 008,00
66 036,00 81 446,00
62 180,00 75 845,00
55 432,00 70 190,00
48 201,00 63 978,00
27 475,00 38 373,00
442 006,00 561 106,00

Platy vč.
odvodů
8 295,00
10 219,00
9 183,00
4 443,00
7 997,00
4 887,00
11 108,00
20 290,00
19 106,00
17 033,00
14 811,00
8 442,00
135 814,00

Čerpání státního příspěvku na děti vyžadující okamžitou pomoc
pracoviště Šumperk

Měsíc

Přijato

prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
celkem

193 040,00
165 680,00
164 920,00
176 320,00
172 520,00
207 480,00
152 760,00
136 800,00
182 400,00
180 880,00
174 040,00
146 680,00
2 053 520,00

Průměrný
počet dětí
8,47
7,27
7,23
7,73
7,57
9,10
6,70
6,00
8,00
7,93
7,63
6,43
x

Přímé
náklady
32 895,00
23 655,00
24 865,00
27 272,00
32 145,00
21 193,00
23 740,00
18 215,00
24 139,00
29 081,00
27 036,00
24 896,00
309 132,00
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Režie

Celkem

126 361,00
108 452,00
107 954,00
115 416,00
112 929,00
135 813,00
99 994,00
89 547,00
119 396,00
118 401,00
113 924,00
96 015,00
1 344 202,00

159 256,00
132 107,00
132 819,00
142 688,00
145 074,00
157 006,00
123 734,00
107 762,00
143 535,00
147 482,00
140 960,00
120 911,00
1 653 334,00

Platy vč.
odvodů
37 619,00
32 287,00
32 139,00
34 360,00
33 621,00
40 433,00
29 770,00
26 659,00
35 546,00
35 250,00
33 917,00
28 585,00
400 186,00

5.3 Kontinuální vzdělávání zaměstnanců ZDVOP
Účast zaměstnanců ZDVOP na odborných externích akcích v roce 2015:
Bazální stimulace – Praha
Komunikace s rodinou v sociální práci
Manipulace v mezilidské komunikaci a ochrana proti ní - Olomouc
Odborná konference Mýty a pravdy - Olomouc
Psychická a vývojová traumata u dětí, práce s traumatizovaným dítětem
Seminář pro osoby pověřené k výkonu SPOD – Přerov
Sociálně-právní ochrana v praxi - Olomouc
SPOD v praxi – partneři, rozchody a dopad na dítě – Brno
Spolupráce sociálních služeb s orgánem sociálně-právní ochrany dětí - Olomouc
Úvod do problematiky syndromu týraného a zneužívaného dítěte - Šumperk
Úzkost a jak ji zvládat – podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích –
Olomouc
 Vyhodnocování situace dítěte – Přerov
 Vzdělávací modul pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí
 Vzdělávací seminář pro spolupracující subjekty OSPOD - Přerov
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6 Kvalita a bezpečí poskytovaných služeb

Dětské centrum Ostrůvek vyvíjí nadále kontinuální snahu o poskytování kvalitních a
bezpečných služeb. V roce 2015 jsme započali s aplikací vybraných standardů kvality také na
pracovišti v Šumperku. Plánovaná re-akreditace sloučeného centra by měla proběhnout v říjnu
roku 2017.
Jednou měsíčně probíhá jednání Rady kvality a kontrola aplikace interních norem a postupů
formou interních auditů plánovaných i namátkových. Výstupy z těchto auditů jsou
analyzovány a dle potřeby jsou přijata nápravná opatření.
Průběžně sledujeme naplnění jednotlivých standardů pomocí dlouhodobých indikátorů
kvality:
1. Spokojenost klientů – formou dotazníků v ambulanci praktického lékaře pro děti a
dorost, v péči rehabilitační, v péči o děti v dětském stacionáři. Oslovujeme také
náhradní rodiče, kterým bylo předáno dítě z našeho centra
2. Spokojenost a názory zaměstnanců – formou dotazníkové akce
3. Monitoring stížností a pochval – evidence, analýza, opatření
4. Nozokomiální nákazy – evidence, analýza, prevence
5. Monitoring nežádoucích událostí – vyhodnocení a přijetí opatření
6. Závěry interních auditů.

V roce 2015 byly sledovány tyto krátkodobé indikátory:
1. Komplikace po očkování
2. Fluktuace personálu
3. Pracovní úrazy
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6.1 Vyhodnocení vybraných indikátorů kvality
6.1.1 Nozokomiální nákazy (NN)
Druh nákazy

Respirační infekt

Střevní infekce

Ostatní infekce

Celkem

135
94
36

20
1
31

33
12
51
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107
118

Rok 2014 prac. Olomouc
Rok 2015 prac. Olomouc
Rok 2015 prac. Šumperk
200
180
160
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120
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80

Rok 2015 prac. Olomouc

60
40
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0
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Ostatní
infekce

Celkem

Graf č. 2: Porovnání nozokomiálních nákaz v letech 2014 a 2015 na pracovišti Olomouc
Závěr:
Nadále platí převaha volatilních respiračních nákaz s redukcí ostatních typů NN.
Vyhodnocení potvrzuje epidemiologické charakteristiky jako v běžné populaci – odráží se
epidemiologická situace rodičů, dobrovolníků a nakonec i vlastního personálu, stejně jako
epidemiologická situace v jednotlivých ročních obdobích.
Včasná detekce NN, intenzivní symptomatická léčba a především komplex preventivních
opatření se pozitivně odrážejí na absenci překladů do nemocničního zařízení na akutní lůžka,
na minimu vzniku závažných komplikací akutních respiračních onemocnění a především
ovlivňují sníženou preskripci léků.

6.1.2 Nežádoucí události (NÚ)
V Dětském centru Ostrůvek bylo za rok 2015 evidováno celkem 12 nežádoucích události.
Celkem sedm nežádoucích událostí bylo evidováno na pracovišti A, tři nežádoucí události
byly evidovány na pracovišti C a dvě na pracovišti D.
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Dle klasifikace nežádoucích událostí byly z celkového počtu 2 nežádoucí události na majetku
a 10 nežádoucích událostí umístěných dětí, z toho 2 v denním pobytu pro děti do 3 let.
Závěr:
V reálném počtu nežádoucích událostí shledáváme pozitivní stránku v tom, že se zaměstnanci
naučili pravdivě zdokumentovat, co se stalo. Každá nežádoucí událost je prošetřena,
analyzována a jsou přijata nápravná opatření.

6.1.3 Interní audity
V roce 2015 bylo provedeno 12 plánovaných a 9 namátkových auditů na jednotlivých
pracovištích DCO. Cílem auditů bylo ověření dodržování zásad stanovených v interních
dokumentech a postupech. Výsledky auditů byly podkladem pro další zvyšování kvality a
bezpečí poskytované péče klientům. Pozornost byla věnována například oblasti bezpečné
komunikace a zabezpečení přístupu k datům, vedení zdravotnické dokumentace, dodržování
ošetřovatelských, interdisciplinárních, fyzioterapeutických postupů, dodržování práv dítěte
v zařízení a etických kodexů, mimořádným událostem, přípravě a transportu stravy, systému
kritických bodů HACCAP.

6.1.4 Komplikace po očkování
Cílem sledování frekvence komplikací po očkování je správné rozdělení nežádoucích účinků
podle reakce lokální nebo celkové, včasné rozpoznání nežádoucí reakce a její správná léčba.
Důležité je předcházení nežádoucích účinků podrobným zjištěním anamnestických údajů u
očkovaných dětí. Po očkování byl sledován stav dítěte.
Celkem bylo provedeno 243 očkování, z toho 180 u ambulantních klientů a 63 u umístěných
dětí.
Závěr:
Závažné nežádoucí účinky po očkování se nevyskytly. Byly zaznamenány jen zvýšené teploty
u 18 dětí.
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6.1.4 Fluktuace zaměstnanců
K 1. 1. 2015 bylo v Dětském centru Ostrůvek zaměstnáno 106 zaměstnanců, z čehož bylo 99
žen. Stav zaměstnanců se snížil k 31. 12. 2015 na celkový počet 99, z čehož bylo 93 žen.
V mimoevidenčním stavu je 7 zaměstnankyň, které čerpají mateřskou a rodičovskou
dovolenou.

9
20
zaměstnanci zdravotničtí
70

zaměstnanci provozní
zaměstnanci THP

Graf č. 3: Struktura zaměstnanců – počet dle odborností

K 1. 9. došlo ke zrušení 5 pracovních míst:






1 pracovnice v mléčné kuchyni
1 pomocnice (úvazek 0,5)
1 staniční sestra
1 sanitářka (úvazek 0,50)
1 učitelka MŠ

Během roku 2015 rozvázalo pracovní poměr 13 zaměstnanců, z toho 3 výpovědí ze strany
zaměstnavatele, 3 výpovědí ze strany zaměstnance, 1 uplynutím sjednané doby, l ve zkušební
době a 5 dohodou.
Pracovní poměr ukončilo:







7 dětských sester
1 psycholog
2 pomocnice
1 sanitářka
1 učitelka MŠ
1 mzdová účetní
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Přijato bylo 7 nových zaměstnanců:





4 dětské sestry
1 psycholožka (náhrada za odchod)
1 mzdová účetní (za odchod)
1 pomocnice (za PN)

Závěr:
Fluktuace zaměstnanců odráží věkovou strukturu (odchody do důchodu) a změny
zaměstnavatele. Poměr odchodů k celkovému počtu zaměstnanců činí 12, 5 %.

6.1.5 Frekvence pracovních úrazů
Cílem sledování frekvence pracovních úrazů je zajistit preventivní protiúrazovou péči ve
všech oblastech naší činnosti a trvale zkvalitňovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci
zaměstnanců.
Pro zajištění účinné protiúrazové prevence je nezbytné provádět podrobné a účelné analýzy
pracovních úrazů. Z toho plyne nutnost vést kvalitní a přesnou evidenci těchto úrazů.
V roce 2015 byl evidován jeden pracovní úraz. Příslušný vedoucí zaměstnanec provedl
důsledné vyšetření úrazu, shromáždil veškerá dostupná data, která obsahovala skutečné
příčiny úrazu.
Závěr:
Indikátor frekvence pracovních úrazů se ve sledovaném období ukázal jako minimálně
naplněný, věřme, že v důsledku preventivních opatření v oblasti BOZP a jejich dodržování
v praxi.
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7 Ekonomika, financování a rozbor hospodaření

7.1 Rozpočet 2015
Rozpočet na rok 2015 byl stanoven s ohledem na specifika nástupnické organizace
sloučených dětských center ve výši 52 300 tis. Kč.
Zřizovatelem byl schválen rozpočet v těchto položkách:
Příspěvek na provoz
Příspěvek na provoz – mzdové náklady
Příspěvek na provoz – odpisy
Celkem

13 166 tis. Kč
30 200 tis. Kč
1 041 tis. Kč
44 407 tis. Kč

DCO byly stanoveny závazné ukazatele pro rok 2015 schválené Radou Olomouckého kraje
v členění:
31 000 tis. Kč
833 tis. Kč
104,75

Limit mzdových prostředků
Odvod z Fondu investic
Průměrný přepočtený počet pracovníků

7.2 Skutečnost čerpání k 31. 12. 2015
a) Náklady (hlavní a doplňková činnost)
Rozpočet nákladů 2015
Skutečné náklady rok 2015

52 300 000,00 Kč
51 248 797,49 Kč

Skutečné náklady činí 98 % k rozpočtu roku 2015.

b) Výnosy (hlavní a doplňková činnost)
Rozpočet výnosů na rok 2015
Skutečné výnosy rok 2015

52 300 000,00 Kč
Kč
51 956 392,70 Kč
Kč

Skutečné výnosy činí 99 % k rozpočtu roku 2015.
Kč
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7.3 Komentář k významným nákladovým položkám
Spotřeba materiálu (č. ú. 501) - v této nákladové položce bylo dosaženo úspory oproti
rozpočtu z důvodu snížení spotřeby vzhledem k nižšímu počtu dětí (potraviny, plenkové
kalhotky, dětská kosmetika). Naopak v provozních materiálových nákladech došlo k vyššímu
čerpání z důvodu přípravy zrekonstruované budovy E v Šumperku na otevření (malování
zbývajících prostor včetně úklidu ve vlastní režii). Celková úspora činila 11 %.
Spotřeba energie (č. ú. 502) – úspora především v položce elektrická energie, ostatní energie
v relaci rozpočtu. Celková úspora činila 10 %.
Opravy a udržování (č. ú. 511) – úspora v rozpočtovaných nákladech 21 %. Některé
udržovací práce na budově C se neprováděly z důvodu plánované investiční akce Přestavba
budovy C na zařízení rodinného typu. Byly provedeny opravy a údržby budov – proúčtováno
z fondu investic.
Cestovné (č. ú. 512) – úspora 15 %. Bylo využito akcí v Olomouci a hromadné vzdělávací
akce pro zaměstnance poskytující sociálněprávní ochranu v prostorách DCO externí
vzdělávací agenturou.
Ostatní služby (č. ú. 518) – úspora 9 %. Nákladově náročnější byly služby poskytovatelů
software (VEMA, zdravotnický program) z důvodu požadavků na sjednocení na olomouckém
a šumperském pracovišti.
Mzdové náklady (č. ú. 521) – mzdové náklady v hlavní činnosti byly čerpány ve výši 99 %
ročního rozpočtu. Příspěvek na provoz – mzdové náklady byl vyčerpán. Vzhledem k úspoře
počtu zaměstnanců a náročnosti ošetřovatelské péče (nemocnost, děti a matky se specifickými
potřebami), byla proplacena přesčasová práce a vyplaceny odměny za mimořádné práce
spojené s uvedením budovy E do provozu, stěhováním a úklidem budovy F v Šumperku.
Náhrady za dočasnou PN byly vyšší, než rozpočtované z důvodu častější krátkodobé
nemocnosti. Bylo vyplaceno odstupné ve výši 112 980,- Kč v souvislosti se zrušením
pracovních míst.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (č. ú. 551) – v nákladech hlavní
činnosti byl rozpočet nastaven v relaci skutečnosti, příspěvek na provoz – odpisy byl plně
proúčtován.

7.4 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. Výnosy vykazujeme ve výši 4 608 tis., tj. o 17 % vyšší než rozpočtované, a to
především díky počtu vykázaných bodů ve fyzioterapii.
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V položce – služby klienti jsou zahrnuty v částce 377 049, 00 Kč (hlavní činnost):







přídavky na umístěné děti 201 600,00
platby zákonných zástupců – příspěvek na pobyt a péči 2 850,00
zaopatřovací příspěvek 113 448,platby – soudně uložené výživné - 9 833,00
příjmy od klientů – ambulance (nehrazené ze ZP) 41 398,00
příjmy za respitní pobyt – 7 920,00

Stravné dětí umístěných v dětském stacionáři 202 187,00
Stravné zaměstnanci (vč. příspěvku z FKSP) 286 417,00
Výnosy ostatní zahrnují v hlavní činnosti v částce 314 035,00:


výnos na základě smlouvy ZŠ a MŠ při FN (úhrada poměrné části nákladů provozu
dětského stacionáře, kde je detašované pracoviště školství)

Výnosy z transferů
 Státní 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 výnosy
2 704 840,- oproti rozpočtu byly vyšší o 59 %.
Rozpočtovými opatřeními bylo přiznáno 2 750 440,- Kč. Z důvodu časového
nesouladu mezi účetním a finančním hlediskem je rozdíl 45 600,- Kč. Částky státního
příspěvku jsou na náš účet poskytnuty až za měsíc po hlášení stavů dětí.
Příspěvek na provoz, mzdové náklady a odpisy (č. ú. 672) – byl poskytnut
zřizovatelem dle rozpočtových opatření. Příspěvky na mzdy a odpisy byly čerpány
v plné výši, z příspěvku na provoz bylo vráceno 2 090 331,- Kč na účet zřizovatele.
 Transferový podíl – odpisy byl zaúčtován ve výši 26 184,- Kč. Jedná se o transfer
technického zhodnocení budovy A. Tento transferový podíl ovlivňuje účetně
výsledek hospodaření po zdanění.
Čerpání fondů (č. ú. 648) – rezervní fond - v částce 119 780,80 Kč. V rámci této částky bylo
pořízeno, resp. zajištěno:
Druh čerpání
Venkovní hrací prvky pracoviště E
Ozdravný pobyt dětí – Velké Karlovice
Muzikoterapie
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Částka
21 780,80
48 000,00
50 000,00

V rámci účtu 648 byl také čerpán investiční fond na opravy a údržbu majetku ve výši
239 792,52 Kč na tyto opravy a udržování:
Druh čerpání
Malování interiérů budov vč. revitalizace omítek
Osazení plynových rychlouzávěrů na kotlích

Částka
163 658,52
76 134,00

Ostatní výnosy z činnosti (č. ú. 649) – zahrnují věcné dary ve výši 31 154,- Kč, výnosy ze
zápůjčky zdravotnických přístrojů 42 410,- Kč, za prodej kovového odpadu 1 554,- Kč a
ostatní drobné výnosy.

7.5 Výnosy z doplňkové činnosti:
I. Praní prádla vykazujeme ve výši 91 182,00 Kč, zisk z této činnosti činil 18 433,80 Kč.
II. Péče o dítě do 3 let v denním režimu vykazujeme roční výnos 590 570,00, zisk z této
činnosti 66 874,52 Kč.
Čistý zisk v doplňkové činnosti: 69 158, 32 Kč

7.6 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015
(údaje v Kč)
Náklady rok 2015 (z činnosti)
Výnosy rok 2015
Výsledek hospodaření před zdaněním
 hlavní činnost
 doplňková činnost
Daň z příjmu - plánovaná
Výsledek hospodaření po zdanění

51 073 537,49
51 956 392,70
882 855,21
KčKKkKč
797
546,89
85 308,32
175 260,00
10 000,10
707
595,21
5

7.7 Zaměstnanci a mzdy
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Fyzický stav k 31. 12. 2014
Průměrný plat vč. náhrad na DPN
Objem vyplacených prostředků na platy
včnáhraddd
 z toho v doplňkové činnosti
Objem vyplacených prostředků na OON

99,39
99
25 914,00 Kč
30 908 111,00 Kč
300 000,00 Kč
560 128,00 Kč
32

Vyplacené odstupné ve výši 112 980,- Kč je zahrnuto v objemu OON. Plán zaměstnanců na
rok 2015 schválený v počtu 104,75 byl plněn na 95 %.
Zdůvodnění úspory v počtech zaměstnanců:
Na základě personálního pre-auditu byla zrušena pracovní místa, za přirozené odchody sester
nebyly přijaty náhrady vzhledem ke stavu a struktuře dětí. Nebylo obsazeno místo vrchní
sestry pracoviště C. Nutné činnosti vykonává hlavní sestra.

7.8 Rozbor fondů
Fond odměn
Stav k 1. 1. 2015
Příděl ze zlepšeného HV
Stav k 31. 12. 2015

61 830,00Kč
0,- Kč
61 830,00Kč

Fond odměn nebyl v roce 2015 čerpán.
Fond kulturních a sociálních potřeb
Stav k 1. 1. 2015
Převod k 1. 1. 2015 z DCP Šumperk
Příděl za rok 2015
Čerpání rok 2015
Stav k 31. 12. 2015

10 196,47 Kč
70 848,65 Kč
303 479,83 Kč
-309 187,00 Kč
75 337,95 Kč

FKSP byl čerpán v souladu se Zásadami tvorby a čerpání FKSP na rok 2015. 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
16 000,- Kč. Zaměstnancům v závodním stravování byl poskytnut příspěvek 12,- Kč z fondu
na jeden oběd. Celková výše tohoto příspěvku za rok 2015 činila 142 932,- Kč. Byly
zakoupeny vstupenky na benefiční koncert Nadace Malý Noe v hodnotě 4 500,- Kč a
vitamínové prostředky.
Zůstatek na bankovním účtu FKSP 107-48036811/0100 k 31. 12. 2015
zůstatek účetní k 31. 12. 2015
Rozdíl mezi finančním stavem a stavem účetním ve výši - 25 411,71 Kč je dán:
 poplatky za vedení účtu a transakce +240,00,
 přídělem z mezd za 12/2015 ve výši +35 815,71,
 příspěvkem na stravu zaměstnanců za 12/2015 ve výši -10 644,00
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49 926,24 Kč,
75 337,95 Kč.

Fond rezervní – tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Stav k 1. 1. 2015
Převod k 1. 1. 2015 z DCP Šumperk
Zlepšený hospodářský výsledek z roku 2014
Úhrada ztráty minulých let - 2014
Posílení fondu investic
Stav k 31. 12. 2015

Fond rezervní – tvořený z ostatních titulů
Stav k 1. 1. 2015
Převod k 1. 1. 2015 z DCP Šumperk
Tvorba – přijaté finanční dary účelové
Tvorba – přijaté finanční dary neúčelové
Čerpání - ve prospěch dětí
Stav k 31. 12. 2015

1 594 007,75 Kč
70 387,93 Kč
12 928,08 Kč
-5 064,92 Kč
-360 000,00 Kč
1 312 258,84 Kč

811 928,81 Kč
1 086 855,281
935,28 Kč
Kč
142 034,72
141 000,00 Kč
184 340,00 Kč
-119 780,80 Kč
1 159 522,73 Kč
Kč kKKKKKčKč Kč

Fond investiční
Stav k 1. 1. 2015
Tvorba – odpisy za rok 2015
Tvorba – převod z RF
Čerpání - odvod z odpisů
Čerpání - odvod z FI (spolufinancování)
Čerpání – pořízení investic
Čerpání – opravy a údržba majetku
Stav k 31. 12. 2015

489 505,52 Kč
1 044 980,00 Kč
360 000,00 Kč
-833 000,00 Kč
-710 000,00 Kč
-111 693,00 Kč
-239 792,52 Kč
0,00 Kč

Fondy vyjma fondu investic jsou finančně kryty.
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7.9 Plnění závazných ukazatelů
Ukazatel
Limit mzdových
prostředků
Odvody z FI
Odvod na
spolufinancování
Počet
zaměstnanců x)
x)

Stanovený limit

Skutečnost

Plnění v %

31 000 tis. Kč

30 608 tis. Kč

98,7

833 tis. Kč
710 tis. Kč

833 tis. Kč
710 tis. Kč

100,0
100,0

104,75

99,39

94,9

Průměrný přepočtený počet za rok

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2015 v předepsaném členění byly splněny.
Příspěvek na provoz – mzdy, na odpisy a státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou
pomoc byly plně proúčtovány. Z příspěvku na provoz bylo vráceno na účet zřizovatele
2 090 331,- Kč.

Účetnictví Dětského centra Ostrůvek bylo vedeno v roce 2015 v plném rozsahu.
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8 Zaměstnanci a platy
1.1 Stav zaměstnanců k 31. 12. 2015

Kategorie zaměstnanců
zdravotničtí lékaři

Fyzický stav

lékaři

psycholožka
zdravotničtí
vedení ošetřovatelského úseku
ostatní
fyzioterapeutky
dětská/všeobecná sestra
zdravotně-soc.pracovník
ošetřovatelka
nutriční asistentka
řidič sanitního vozu
CELKEM zdravotničtí zaměstnanci
sociální pracovnice
CELKEM sociální pracovnice
administrativní ředitelka
a techničtí
Správce
zaměstnanci
finanční účetní
mzdová účetní
administrativní pracovnice-Šumperk
asistentka řed./personalistka
CELKEM THP
provozní
kuchařka
zaměstnanci
pomocnice
uklízečka
prádelská
skladnice
domovník
CELKEM provozní zaměstnanci
CELKOVÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ

4

2,70

2
6
6
46
1
3
1
1
70
2
2
1
2
1
1
1
1
7
3
11
2
2
1
1
20
99

2,00
5,87
5,75
45,50
1,00
3,00
0,30
1,00
67,12
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
2,30
11,00
2,00
2,00
1,00
1,00
19,30
95,42

Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců za rok 2015: 99,39.

1.2 Personální změny
Na základě personálního auditu byla od 1. 9. 2015 zrušena tato pracovní místa:
 staniční sestra, pracoviště A – úvazek 1,00
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Přepočtený
stav






sanitářka, pracoviště A – úvazek 0,50
pomocnice, pracoviště C – úvazek 0,50
pracovnice mléčné kuchyně, pracoviště Šumperk – úvazek 1,00
učitelka MŠ, pracoviště Šumperk – úvazek 1,00

Odbornost fyziatrie a rehabilitační lékařství zajišťuje formou dohody o pracovní činnosti
MUDr. Lucie Špičková.
Pohotovostní služby mimo pracoviště (pod telefonem) a výkon práce v rámci této pohotovosti
k zajištění lékařské péče o děti mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích, zajišťují lékaři
formou dohody o výkonu pohotovosti mimo pracoviště.

1.3 Prohlubování a zvyšování kvalifikace
V rámci kontinuálního vzdělávání se zdravotničtí zaměstnanci zúčastnili dne 26. února 2015
Intervizního semináře Muzikoterapie, který byl ohodnocen kreditními body a 21. května IX.
Odborné konference DCO, která byla Českou asociací sester a UNIFY zařazena do
kreditního systému vzdělávání.
Účast zaměstnanců na odborných externích akcích v roce 2015:



























Diskuzní soustředění pracovníků KÚ, DD a DS - Praha
Dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie – Praha
Festival kazuistik - Luhačovice
III. Sympozium pediatrů a dětských sester – Olomouc
IV. Čejenská konference - Praha
IV. Prostějovský pediatrický den – Prostějov
IV. Sociálně pediatrický kongres – Kyjov
Konference Sestra v praxi - Olomouc
Kongres pediatrů a dětských sester – Olomouc
Kongres praktické pediatrie – Hradec Králové
Kurz Akrální koaktivační terapie - Čelákovice
Kurz Kineziotaping – Olomouc
Kurz Vojtovy metody opakovací - Olomouc
Moravskoslezský pediatrický den – Ostrava
Moravský den dětské kardiologie – Brno
Motolský seminář - Praha
Naučte děti učit se – Olomouc
Nelékařské zdravotnické obory v proměnách času - Olomouc
Odborná konference nelékařských zdravotnických pracovníků - Olomouc
Příbuzenská pěstounská péče - Olomouc
Psychologická vývojová diagnostika - Praha
Psychosomatická medicína – Šternberk
Psychoterapeutický výcvik – Český Krumlov
Syndrom týraného dítěte - Olomouc
VIII. Konference sester v praxi - Olomouc
XXVII. Celostátní seminář prevence ICHS od dětského věku – Poděbrady
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Odborní administrativní pracovníci se průběžně zúčastňovali školení a seminářů v návaznosti
na novou legislativu nebo za účelem prohlubování kvalifikace.

1.4

Péče o zaměstnance

Již pátým rokem proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců. Vyhodnocení
výsledků slouží jako 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 2015 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. Z důvodu zvýšeného rizika onemocnění v zimním období, byly všem
zaměstnancům zakoupeny vitamínové prostředky.

1.5 Přehled o vývoji mzdových nákladů a průměrného platu
V návaznosti na nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 303/2014 Sb., bylo schváleno od 1. 1.
2015 navýšení platového tarifu o 5% u všech zaměstnanců.
Ukazatel
Platy vč. OON
- z toho OON
Průměrný plat

2013

2014

2015

21 947 114
339 726,24 034,-

20 049 411,379 765,23 652,-

30 908 111,560 128,25 444,-

Index
2015/2014
1,54
1,47
1,07

26 000,00 Kč
25 500,00 Kč
25 000,00 Kč
24 500,00 Kč
průměrný plat

24 000,00 Kč
23 500,00 Kč
23 000,00 Kč
22 500,00 Kč
rok 2013

rok 2014

Graf č. 4: Porovnání průměrného platu zaměstnanců
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rok 2015

9 Kontrolní činnost
9.1 Vnější kontroly
10. dubna

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního
prostředí a pracovních podmínek – pracoviště Olomouc – bez
kontrolních zjištění a závad.

25. června

Okresní správa sociálního zabezpečení
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti – drobné nedostatky byly vyřešeny
v průběhu kontroly.

10. července – 28. července
Krajský úřad Olomouckého kraje - Oddělení kontroly
Kontrola zaměřená na dodržování zřizovací listiny a vydaných
rozhodnutí zřizovatele, HV roku 2014, zavedení vnitřního kontrolního
systému a sloučení dětských center od 1. 1. 2015 – bez kontrolních
zjištění, závad a doporučení.
9. října

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Kontrola dodržování hygienických požadavků na stravovací služby a
zásad osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky
závažných, hygienických požadavků na pitnou a teplou vodu, hygieny
potravin – pracoviště C – bez kontrolních zjištění.

27. listopadu

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Kontrola sanitního vozidla – porovnání věcného, technického a
personálního zajištění s údaji uvedenými ve smlouvě – bez
kontrolních zjištění.

S účinností od 1. 1. 2015 byla zřízena Olomouckým krajem, jako zřizovatelem, Rada pro
kontrolu hospodaření zdravotnického zařízení - Dětského centra Ostrůvek. Rada v rámci své
činnosti čtvrtletně kontroluje výsledky hospodaření a sleduje činnost zařízení.

9.2 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 kontrol.
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10 Investiční a provozní činnost
10.1 Investice a technická zhodnocení
Investice byly realizovány v souladu s plánem na rok 2015 a vyžádanou potřebou.
Nejvýznamnější akcí byla investice v gesci zřizovatele „Výtah, přístavba a půdní
rekonstrukce budovy Dr. E. Beneše 13, Šumperk.
Navýšení hodnoty budovy – budova E

7 358 218,70 Kč

z toho:







navýšení o výtah a půdní vestavbu
navýšení elektro skříň
navýšení uzávěry v kotelně
navýšení o montáž žaluzií
navýšení o nerez sloupky a výplň
navýšení o 4 ks branky k zábradlí

7 246 525,70 Kč
39 668,00 Kč
29 063,00 Kč
8 937,00 Kč
13 310,00 Kč
20 715,00 Kč

10.2 Opravy a udržování
Přehled významných oprav:
Oprava omítek, malířské a natěračské práce DCO A, B, C, D a E
Oprava radiátorů DCO A
Osazení plynových rychlouzávěrů DCO A, B, C a E
Oprava vozu Škoda Fábie DCO E
Oprava rozvodu kabeláže pro připojení dat DCO E
Oprava kuchyňské linky v sesterně DCO A

184 882,- Kč
25 000,- Kč
105 197,- Kč
24 620,- Kč
7 998,- Kč
10 633,- Kč

Pořízení drobného dlouhodobého majetku:
Pořízení 4 ks odsávačka Medela Swing 2 fázová elektrická DCO E
Šroubovák 6271DWAE12V(3467447Y) DCO E
Docházkový terminál NetBox CMT40 DCO D a E
Pořízení 2 ks úklidových vozíků DCO E
Obměna 7 koberců DCO A, D a E
Skříňka s dřezem DCO E
Dvouhoupačka – DCO E (z darů)
Roschach test a příručka pro psychologa DCO E
Splitová klimatizační jednotka DCO E
Rozšíření EZS v DCO C
Obměna 3 ks PC DCO A a B
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16 313,- Kč
3 700,- Kč
56 579,- Kč
7 040,- Kč
68 283,- Kč
8 034,- Kč
21 780,- Kč
4 157,- Kč
30 569,- Kč
8 866,- Kč
46 718,- Kč

Rozšíření licencí ISL o 2 licence DCO E
Pořízení 2 ks kyslíkových koncentrátorů DCO A
Pořízení polohovacího lůžka DCO A
Kočárek zdravotní spec. BEN DCO A
Kondenzační sušič DCO D
Obměna pračky BEKO DCO A
Obměna kopírky- DCO A
Pořízení televizoru Philips DCO D
Testový soubor – Scénotest DCO A
Pořízení speciální dětské toaletní sedačky DCO D

24 200,- Kč
54 254,- Kč
24 646,- Kč
22 694,- Kč
12 395,- Kč
10 359,- Kč
18 029,- Kč
11 156,- Kč
33 539,- Kč
8 600,- Kč

10.3 Veřejné zakázky
Během roku 2015 nebyly vyhlášeny veřejné zakázky malého rozsahu v předpokládaném
objemu nad 100 tis. Kč bez DPH, které nedosahovaly hranice 500 tis. Kč bez DPH.
V soutěžených komoditách vyhlášených centrálním zadavatelem, tedy Olomouckým krajem,
jsme se připojili jako objednatel k dodávkám elektrické energie, plynu, mobilních telefonních
služeb a dodávkám kancelářského zboží.
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11 Zpráva o činnosti odborové organizace
Kolektivní smlouva na rok 2015 byla ředitelkou a předsedkyní odborové organizace
podepsána 10. 12. 2014.
Sloučením dětských center se odborová organizace rozrostla o 15 členů z pracoviště
Šumperk. Celkový počet členů vzrostl na 54.
Členové odborové organizace plně využívali čerpání ze Zajišťovacího fondu, nejčastěji při
pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci a při narození dítěte.
Předsedkyně se v pololetí a na konci roku účastnila porad vedení, kde byla informována o
koncepčních záměrech, výsledcích hospodaření, stavu čerpání FKSP a individuálních účtů.
Dne 5. 2. 2015 proběhlo zasedání předsedů odborů v Praze, v sídle OSZSP. Za odborovou
organizaci se zasedání zúčastnila předsedkyně Karla Veselovská a členka Ivana Příborská.
Byly seznámeny s aktuální situací v dětských domovech pro děti do 3 let, o struktuře
jednotlivých zařízení a o probíhající transformaci.
K 31. 12. 2015 registrovala odborová organizace při DCO 51 členů.

Personální složení výboru odborové organizace:
předsedkyně
Karla Veselovská
místopředsedkyně
Šárka Janošíková
revizorka
Alena Maráčková
hospodářka
Bc. Jana Peňáková
členka
Pavla Rosíková
členka
Lucie Kosková, DiS.
(po dobu její mateřské a rodičovské dovolené Yveta Schaffnerová)
členka
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
Upřímně děkujeme jménem dětí všem uvedeným i nejmenovaným sponzorům, dárcům a
dobrovolníkům za přízeň, podporu a spolupráci v roce 2015.

Sponzoři a dárci
ARTIN, s.r.o. - Brno - Královo pole
Bella Bohemia, s. r. o. – Praha
Bellissimo Radka, Ing.
Braunerová Jana, Polní 636, Vikýřovice
Centrum pro rodinu, 787 01 Šumperk
Dason s. r. o., Vodní 133/10, Šternberk
Divadelní společnost Háta, Praha
Dobré místo pro život, o. s. - Olomouc
Dosoudil Josef, Ing.
Edwards, s. r. o. – Lutín
EPCOS s. r. o., Feritová 2945/1, 787 01 Šumperk
Garguláková Jaroslava - Olomouc
Generali pojišťovna, a.s. – Olomouc
Gymnázium Šumperk
Hasičský záchranný sbor - Olomouc
HIPP Czech, s.r.o. – Praha
JESKYNNÍ TEP, o. s. – Olomouc
Kašpárkova říše - Olomouc
Kauer Vladimír - Olomouc
Kimberly-Clark, s. r. o. - Jaroměř
Lékárna Rena – Olomouc
Lesy ČR, s. p., Krajské ředitelství Šumperk
Lobster family restaurant, Polská 1, Olomouc
Maltézská pomoc, o.p.s. - Olomouc
Manželé Hoffmanovi, Olomouc
Manželé Houdkovi, Babice, Šternberk
Manželé Kolářovi, Olomouc
Martin Navrátil, Ing - Olomouc
Matějů Lukáš
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Matys Tomáš
Mayer Tomáš, Ing. - Olomouc
Mladí sociální demokraté - Olomouc
Navrátil Ondřej, Ludéřov 87, Drahanovice
Nestlé Česko, s.r.o. - Praha
NH Hotels - Olomouc
Nutrend D. S., a.s. - Olomouc
Obec Nový Malín
Siemens, s.r.o. – Mohelnice
SKI-MAX CZECH s.r.o., Rooseveltova 34, Olomouc
Smash Gym - Olomouc
Smurfit Kappa Olomouc, s. r. o., Průmyslová 799/18, Olomouc
Společně pro děti, o. p. s. – Olomouc
Staroštík Milan
Státní léčebné lázně Bludov, s. p., Lázeňská 572, Bludov
TESPO-Topenářské centrum, s. r. o., 8. května 2952/24, Šumperk
Usnul Milan, JUDr.
Václavský Ladislav
Vilímek Zdeněk, Mgr. - Olomouc
WINTERNET s.r.o. - Olomouc
Zapletalová Jana, Mgr., Dr. - Olomouc
Zedníková Martina - Olomouc
Žváček Jan, Ing. - Olomouc
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13 Závěr
Ohlédneme-li se zpět do roku 2015, vnímáme toto období jako období realizace koncepčních
změn, ale také každodenních činností poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.
Podařilo se přirozeně zařadit šumperské, tedy místně odloučené pracoviště a jeho
zaměstnance do organizace. Nastavili jsme systém řízení a komunikace, přičemž
nejnáročnější oblastí byla optimalizace ekonomických a účetních činností. Díky podpoře
zřizovatele, spolupráci vedoucích zaměstnanců a především ochotě a vstřícnosti všech se
podařilo sloučenou organizaci postupně stabilizovat tak, že jak ekonomické, tak výkonové
výsledky jsou více než uspokojivé.
Je zřejmé, že výkonnost našeho centra nelze hodnotit jen měřitelnými ukazateli, poněvadž
kvalita péče o naše malé klienty se projeví třeba až v jejich pozdějším věku. Snažíme se pro to
vytvářet jak interiérové, tak estetické podmínky. Nejdůležitějším prvkem je však pečující
personál, jeho odborné a osobnostní předpoklady k této náročné a často vyčerpávající práci
s dítětem i jeho rodinou.

Nejdůležitější akce a události roku 2015:
Seminář Muzikoterapie – 26. 2.

Intervizní setkání muzikoterapeutů, pracovníků přímé péče ZDVOP a zdravotnických
pracovníků - vyhodnocení odborné a sponzorské spolupráce, přínos muzikoterapie dětem se
sociálně-zdravotními riziky.
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Den otevřených dveří – 6. 6.

Každoroční milé setkání s dětmi, náhradními rodinami, dobrovolníky, sponzory a příznivci
našeho centra.

Slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy Dr. E. Beneše 13, Šumperk – 21. 10.

Budova byla uvedena do provozu půlroční rekonstrukci za účasti zástupců zřizovatele a
dalších pozvaných hostů.
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Předávání dárků – prosinec

Sponzoři a zaměstnanci každoročně připraví pro děti mikulášské a vánoční nadílky. Vážíme si
organizátorů a všech těch, kteří koupí, zabalí a přinesou dárek konkrétnímu dítěti.
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