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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Úvodem této výroční zprávy mi dovolte krátkou bilanci roku 2016.
Dětské centrum Ostrůvek je jediným zařízením svého druhu v Olomouckém kraji.
Disponuje zázemím a personálem pro zajištění zdravotní, sociální a výchovné péče o
ohrožené děti od prvních dnů po narození do zpravidla předškolního věku.
Druhý rok fungování sloučené organizace by se dal nazvat organizačně stabilním.
Nastavené řídící procesy byly ověřeny, případně dle reálné potřeby upraveny. Nabídka
služeb a jejich personální zajištění byly optimalizovány tak, abychom reagovali operativně
na potřeby a poptávku jak orgánů sociálně-právní ochrany, tak rodin náhradních či běžných
v komplexní péči o malé klienty.
V porovnání s minulým rokem byl počet přijatých a propuštěných dětí obdobný, trend
snižování průměrné doby pobytu se potvrzuje i v roce 2016. Ze spektra skutečně poskytnuté
péče vystupuje zvýšený počet matek, které byly umístěny společně s dětmi za účelem
zácviku v péči o dítě. Celý odborný tým se věnuje trpělivě biologickým matkám, které
z důvodů osobnostních, sociálních nebo zdravotních na straně své nebo dítěte nezvládají
základní, často ovšem náročnou péči. Tato cesta – tedy podpora biologické rodiny - je
naplněním základní transformační teze péče o ohrožené děti. Dětské centrum Ostrůvek je
v tomto smyslu v postavení zásadního, integrujícího článku, poskytujícího nejen odbornou
péči, ale také edukaci a poradenství dle individuální potřeby klientů.
Dalším významným segmentem je péče o těžce zdravotně postižené děti, ať již formou
ústavní, nebo odlehčovací péče pro rodiny. Především každodenní ošetřovatelské činnosti
významně posouvají kvalitu uspokojování potřeb těchto dětí a tím lepší vnímání a prožívání
života.
Tak jako obdobná zařízení v České republice jsme i my zaznamenali zvýšený mediální tlak
směřující k negativnímu náhledu na ústavní péči. Vyzvedávána je pěstounská péče na
přechodnou dobu, či jiná forma náhradní péče, pod heslem – každé dítě má mít jednu
pečující osobu. Srovnáváno je nesrovnatelné, prohlášení a názory jsou neověřené, bez
znalosti fungování a nabídky služeb dětských center.
Domnívám se, že Dětské centrum Ostrůvek naplňuje všechny atributy jednoho
z nejvýznamnějších subjektů v péči o ohrožené děti v Olomouckém kraji.
Ing. Marie Fickerová, MBA, ředitelka
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Nazev:

Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace

Sídlo:

Ú Detskeho domova 269, 779 00 Olomouc

IČ:

00849197

Zapsana v obchodním rejstríku u Krajskeho soudu v Ostrave, odd. Pr, vlozka 943
Zrizovatel: Olomoucky kraj
Bankovní spojení:

48036811/0100, KB, pobocka Olomouc

Telefon:

585 434 935

Fax:

585 411 536

E-mail:

sekretariat@dc-ostruvek.cz

Web:

www.dc-ostruvek.cz

Detske centrum Ostruvek je príspevkovou organizací Olomouckeho kraje, ma svoji
pravní subjektivitu a hospodarí podle schvaleneho rozpoctu a pravidel urcenych
zrizovatelem. Organizace ma uzavreny smlouvy o poskytovaní a uhrade zdravotní pece
se zdravotními pojisťovnami.
Detske centrum Ostruvek poskytlo v roce 2016 odbornou peci a související cinnosti na
techto pracovistích:
 Budova „A“ odborna pracoviste – Ú Detskeho domova 269,
779 00 Olomouc
Kapacita:
15 luzek – detsky domov pro deti do 3 let veku
4 luzka – zarízení pro deti vyzadující okamzitou pomoc (ZDVOP)
3 luzka – pro doprovod (rodice/nahradní rodice)
 Budova „B“ – reditelství a provozní pracoviste – Ú Detskeho domova
269, 779 00 Olomouc
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 Budova „Č“ detasovane pracoviste – Dolní Hejcínska 35,
779 00 Olomouc
Kapacita:
10 luzek – detsky domov pro deti do 3 let veku
 Budova „D“ – detasovane pracoviste Detsky stacionar – Mosnerova 1,
779 00 Olomouc
Kapacita stacionare je 25 míst.
V budove je umísteno detasovane pracoviste ZS a MS logopedicka
Olomouc za ucelem poskytovaní specialne pedagogicke pece o
umístene deti
 Budova „E“ – detasovane pracoviste – Dr. E. Benese 13,
787 01 Sumperk
Kapacita:
13 luzek – detsky domov pro deti do 3 let veku
8 luzek – zarízení pro deti vyzadující okamzitou pomoc (ZDVOP)
2 luzka – pro doprovod (rodice/nahradní rodice)
Denní pobyt pro deti do 3 let veku je poskytovan na odbornych pracovistích za ucelem
vyuzití volne kapacity – doplnkova cinnost.

Ambulantní pracoviště:
 Ambulance praktickeho lekare pro deti a dorost
Pracoviste – Ú Detskeho domova 269, 779 00 Olomouc
Pracoviste – Dr. E Benese 13, 787 01 Sumperk
 Rehabilitacní ambulance
Pracoviste – Ú Detskeho domova 269, 779 00 Olomouc
Pracoviste – Mosnerova 1, 779 00 Olomouc
Pracoviste – Dr. E Benese 13, 787 01 Sumperk
Pracoviste – Strejcova 2, 789 01 Zabreh
 Psychologicka ambulance
Pracoviste – Ú Detskeho domova 269, 779 00 Olomouc
Pracoviste – Mosnerova 269, 779 00 Olomouc
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Základním posláním dětského centra je:
1. Poskytovaní zdravotních sluzeb a zaopatrení v detskem domove pro deti do 3
let veku, a to detem zpravidla do 3 let veku, ktere nemohou vyrustat v rodinnem
prostredí, zejmena detem tyranym, zanedbavanym, zneuzívanym a ohrozenym
ve vyvoji nevhodnym socialním prostredím nebo detem zdravotne postizenym
v souladu s § 43 zakona c. 372/2011 Sb., o zdravotních sluzbach a podmínkach
jejich poskytovaní, ve znení pozdejsích predpisu.
2. Poskytovaní zdravotních sluzeb
a) v oborech prakticke lekarství pro deti a dorost, rehabilitacní a fyzikalní
medicína, klinicky psycholog, fyzioterapeut, vseobecna sestra a detska
sestra, ridic dopravy nemocnych a ranenych, a to ve forme ambulantní
pece,
b) v oborech klinicky psycholog, fyzioterapeut, vseobecna sestra a detska
sestra, a to ve forme ambulantní pece stacionarní,
c) v oborech detske lekarství, vseobecna sestra a detska sestra (druh pece:
osetrovatelska pece), a to ve forme luzkova pece nasledna.
3. Poskytovaní socialne-pravní ochrany na zaklade a v rozsahu rozhodnutí o
poverení k vykonu takove cinnosti podle § 48 a souvisejících zakona c.
359/1999 Sb., o socialne-pravní ochrane detí, ve znení pozdejsích predpisu,
vcetne zrizovaní zarízení pro deti vyzadující okamzitou pomoc podle § 42 a
nasledujících tehoz zakona.
4. Zajisťovaní cinností vyplyvajících z § 47a odst. 2 zakona c. 359/1999 Sb., o
socialne pravní ochrane detí, ve znení pozdejsích predpisu, pro organy obcí,
krajsky urad a poverene osoby, ktere uzavrely dohodu o vykonu pestounske
pece.
5. Hostinska cinnost, sluzby v ramci hostinske cinnosti budou poskytovany pouze
klientum, kterym Detske centrum Ostruvek, príspevkova organizace, bude
poskytovat jine zdravotní sluzby nebo sluzby v ramci zakona c. 359/1999 Sb., o
socialne-pravní ochrane detí, ve znení pozdejsích predpisu.
6. Vyroba, obchod a sluzby neuvedene v prílohach 1-3 zivnostenskeho zakona, a to
obor cinnosti ubytovací sluzby, tyto sluzby budou poskytovany pouze klientum,
kterym Detske centrum Ostruvek, príspevkova organizace, bude poskytovat jine
zdravotní sluzby nebo sluzby v ramci zakona c. 359/1999 Sb., o socialne-pravní
ochrane detí, ve znení pozdejsích predpisu.
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Doplňková činnost:
K lepsímu vyuzití hospodarskych mozností a odborností svych zamestnancu a
kapacity zarízení muze DČO vykonavat tyto doplnkove cinnosti:
1. pece o díte do trí let veku v denním rezimu
2. vyroba, obchod a sluzby neuvedene v prílohach 1-3 zivnostenskeho zakona
v oborech cinnosti:
praní pro domacnost, zehlení, opravy a udrzba odevu, bytoveho textilu a
osobního zbozí.

Vedení Dětského centra Ostrůvek:
 Ing. Marie Fickerova, MBA – reditelka
 MÚDr. Jaroslav Wiedermann, ČSc. – vedoucí lekar a zastupce reditelky
 MÚDr. Maria Stranska – odborny zastupce oboru praktickeho lekarství pro deti
a dorost
 Mgr. Petra Krylova – vedoucí socialního useku, klinicky psycholog
 Bc. Lenka Kratka, DiS. – hlavní sestra
 Ing. Miroslav Liska – spravce
 Bc. Eva Novotna – vedoucí fyzioterapeutka (do 7. 11. Bc. Silvie Hunkova)
 Bc. Olga Kotulkova – vrchní sestra pracoviste D
 Renata Benyskova – vrchní sestra pracoviste A (do 31. 10. Marie Durlichova)
 Jana Patschova – vrchní sestra pracoviste E
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3. ZDRAVOTNÍ PÉČE
Lůžková péče
V roce 2016 pokračoval trend minulých let související s platnou legislativou a
probíhající transformací péče o ohrožené děti, kdy jsou děti předávány přímo do péče
pěstounů na přechodnou dobu.
Na základě dlouhodobých i aktuálních zkušeností preferujeme individuální přístup v
diagnostice dětí s rizikovými faktory (rodiny zatížené genetickým defektem
psychickým či somatickým, rodiny s výraznou anamnézou toxikománie atp.).
Optimální by bylo, abychom u uvedených dětí provedli během 2-3 týdenního pobytu v
DČO základní vyšetření, které by doporučilo pěstounům další postup v péči o dítě,
případně dispenzarizaci dětí u lékařů specialistů. Tento postup doporučuje i
Společnost sociální pediatrie ČLS JEP.
Do Dětského centra Ostrůvek jsou přijímány děti z indikace zdravotní, zdravotně
sociální a sociální. Pracoviště mají možnost přijímat děti v doprovodu rodičů,
především z důvodu zácviku v péči o dítě a při potřebě edukace či reedukace nových
léčebných či ošetřovatelských postupů, vyplývajících z aktuálního zdravotního stavu
dítěte, případně potřeby intenzívní rehabilitace. Ú sociálních indikací jsou rodiče
přijímáni s dětmi především pro nutnost nácviku standardního typu péče o dítě v
rodině.
Všem přijatým dětem je poskytována komplexní péče – léčebná (preventivní,
diagnostická, léčebná) a ošetřovatelská, včetně péče rehabilitační a psychologické
podle aktuální potřeby umístěného dítěte. V případě přijetí z indikace sociální je nutné
vždy velmi pečlivě vyhodnotit v úzké spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany
aktuální funkčnost rodiny, případně konzultovat zdravotní stav dítěte s registrujícím
praktickým lékařem pro děti a dorost, případně odborným lékařem při konkrétních
zdravotních potížích dítěte. Na komplexní péči se vedle zdravotnického personálu
podílí v DCO klinická psycholožka, fyzioterapeutky, nutriční asistentka a sociální
pracovnice. V případě neurologických a hybných postižení lékaři a fyzioterapeutky
spolupracují s rehabilitační lékařkou, která stanovuje plán pobytové a následné
ambulantní rehabilitace. Ve spolupráci s lékaři indikuje pravidelná kontrolní
rehabilitační vyšetření, která potvrzují správnost komplexního přístupu k zdravotně
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limitovanému dítěti, případně korigují a doplňují původně stanovené léčebné,
diagnostické, rehabilitační či psychologické intervence.
Děti novorozeneckého věku jsou do DČO v současnosti přijímány po překladu ze
spádových novorozeneckých oddělení pouze v případech přechodné potřeby zajistit
specializovanou péči s následnou potřebou edukace biologické rodiny před
propuštěním dítěte do domácí péče. Aktuální zdravotní stav těchto novorozenců a
následky perinatálního postižení vyžadují permanentní lékařskou, ošetřovatelskou a
rehabilitační péči, kdy její nutnost kontinuální aplikace zatím nedovoluje péči
biologických rodičů, případně pěstounů. Další skupinou přijímaných novorozenců jsou
děti s výrazně zkrácenou dobou těhotenství, kdy přechodný pobyt v našem centru
v doprovodu matky umožňuje stabilizovat aktuální postnatální vývoj dítěte především
v oblasti výživy a specializované péče matky o významně nezralého novorozence jako
následná péče - po péči specializovaného novorozeneckého oddělení.
Poslední skupinou umístěných dětí jsou děti s nařízenou ústavní výchovou, jejichž
těžký zdravotní stav s nekorigovatelným somatickým, neurologickým a duševním
defektem a defektním sociálním zázemím nedovoluje domácí péči ani náhradní
rodinnou péči.
Výsledkem výše uvedených skutečností a změn je nejen pokles počtu přijatých
novorozenců, ale především změna indikací k přijetí především u novorozenců a
kojenců z indikací sociálních na indikace zdravotní. Účelem pobytu je řešení
zdravotních problémů vzniklých pre, peri či postnatálně. Společnou hospitalizací
dítěte s matkou se odborníci DČO – lékaři, ošetřovatelský personál, klinická
psycholožka a sociální pracovnice – snaží přispět ke komplexní sanaci primárně
dysfunkční či afunkční rodiny či sanaci rodiny, ve které se dysfunkce rozvíjí
v souvislosti se zdravotní limitací dítěte vrozenou či získanou v důsledku akutního
onemocnění.
Čílem a snahou je, aby se děti mohly co nejrychleji vrátit do funkční biologické rodiny
nebo v případě neúspěchu sanace biologické rodiny do rodiny náhradní. Rodiče,
případně budoucí pěstouni, jsou při propuštění dětí vždy plně informováni o
aktuálním zdravotním stavu, prognózách dalšího vývoje a komplexních potřebách dětí.
Za této situace stále více dominuje poskytování zdravotní péče, a to především dětem
zpravidla do 3 let věku. Stále vyšší podíl na činnosti DČO jako zdravotnického zařízení
ale tvoří péče o chronicky nemocné a vrozeně postižené děti, jejichž péče již není

Stranka 7

8

realizovatelná na akutních lůžkách Dětské kliniky a Novorozeneckého oddělení FN
Olomouc a dětských odděleních spádových nemocnic.
Na vyčleněných lůžkách je poskytována specializovaná péče typu následné
ošetřovatelské (léčebné) péče. V rámci tohoto zaměření se rozvíjí i nabídka respitních
pobytů pro děti, které jsou i při velmi nepříznivém zdravotním stavu a především
nepříznivé prognóze v domácí péči rodičů, kteří při této péči velmi úzce spolupracují a
pobyty vnímají jako komplexní edukační pobyty.
V péči o chronicky nemocné a zdravotně postižené děti je využíváno úzké konziliární
spolupráce s Dětskou klinikou a ostatními konziliárními pracovišti FN Olomouc a
dalšími specializovanými pracovišti. V budoucnosti se nabízí i užší spolupráce s nově
vzniklým pracovištěm péče o chronicky nemocné děti ve Vojenské nemocnici
Olomouc.
O deti, ktere jsou v DČO umísteny pouze ze socialních duvodu, pecuje vychovny tym
sester ve spolupraci s ostatními odbornymi zamestnanci. Snahou je integrovat deti do
kolektivu vrstevníku v beznych materskych skolach, ci specialne zamerenych
(logopedicka, pro deti se specifickymi poruchami). Detem byly umozneny podpurne
terapeuticke aktivity – canisterapie, muzikoterapie individualní a skupinova,
hipoterapie, solna jeskyne a plavecky bazen. Ú detí jsou oblíbene naucne vychazky za
poznaním rostlinne a zivocisne ríse nebo jinych zajímavostí. Díky sponzorum jely deti
na ozdravny tydenní pobyt do Activity Parku Vsemina a Kout nad Desnou. Ke
kulturnímu vyzití prispely navstevy divadla Kasparek v Olomouci, Domu kultury
v Sumperku, kina na Santovce a dalsí mimoustavní aktivity.
Nase centrum umoznuje odborne praxe a staze studentum stredních, vyssích a
vysokych skol v oboru studia nelekarskych zdravotnickych povolaní, socialní prace a
specialní pedagogika.
V Detskem stacionari je poskytovana komplexní pece na vysoke odborne urovni detske sestry spolupracují s fyzioterapeutkami, specialními pedagozkami, lekarkou a
klinickou psycholozkou. Je podporovana spoluprace s rodici, ktera je vyznamnym
faktorem osetrovatelske pece. Detem je umozneno siroke spektrum podpurnych a
kulturne-vzdelavacích aktivit.
V ramci jesloveho pobytu (denní pece o deti do 3 let veku) pripravujeme koncepci pece
pro deti s nerovnomernym psychomotorickym vyvojem. Čílem programu je prakticky
nacvik rozvoje dovedností u detí a postupu pri jejich vychove. Soucastí programu jsou
edukacní skupinova setkaní rodicu zamerena na tema poruch autistickeho spektra.
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Ambulantní péče
Ordinace Praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) při DČO poskytuje komplexní
ambulantní preventivní, diagnostickou a léčebnou péči registrovaným dětem a
nepravidelnou péči neregistrovaným akutně nemocným dětem. Péče je nasmlouvána
s 6 zdravotními pojišťovnami. V ordinaci PLDD bylo v roce 2016 registrováno 202
klientů.
Velkým přínosem pro ambulantní registrované i neregistrované pacienty je kvalitní
rehabilitační péče, která je poskytována zkušenými fyzioterapeutkami DČO v úzké
spolupráci s rehabilitační lékařkou, která je metodicky vede a stanovuje konkrétní
rehabilitační postupy s využitím Vojtovy reflexní metody především u klientů
novorozeneckého a kojeneckého věku. Současně rehabilitační lékařka pravidelně
kontroluje výsledky aplikované rehabilitace.
Další rozvoj ambulantní péče vedle rozšiřování péče v odpoledních hodinách bude
spočívat v rozšiřování ambulantních intervencí vč. komplexní edukační činnosti přímo
v rodinách klientů v součinnosti s intervencemi psychologickými a sociálními.
Finanční příjmy za výkony hrazené zdravotními pojišťovnami podstatnou měrou
přispívají k příjmům DČO, stejně jako úhrada za smluvní výkony ZP nehrazenými.
Nadále rodinám ambulantních klientů nabízíme formou zápůjčky odsávačky
mateřského mléka a digitální kojenecké váhy, a to jak na olomouckém, tak i na
šumperském pracovišti DČO.
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4. SOCIÁLNÍ PÉČE
Detske centrum Ostruvek je primarne urceno detem, ktere nemohou pobyvat ve svem
prirozenem rodinnem prostredí – detem ohrozenym ve vyvoji nevhodnym socialním
prostredím, akutní rodinnou situací. Poskytujeme nepretrzitou a komplexní peci o díte
(lekarskou, osetrovatelskou, socialní, rehabilitacní a psychologickou), vse i v rezimu
ambulantní pece. Ú kazdeho dítete je provedena komplexní diagnostika (lecebna,
osetrovatelska, psychologicka, socialní), sestaven individualní plan rozvoje, prubezne
se vyhodnocuje jeho plnení. Socialní pracovnice aktivne spolupracují s organy socialne
pravní ochrany detí, soudy a ostatními potrebnymi subjekty. Shromazďují podklady
detí navrhovanych do nahradní rodinne pece (NRP) a ucastní se celeho procesu
umísťovaní detí do NRP. V porovnaní s minulym rokem byl pocet prijatych detí temer
shodny. Nadale pokracuje trend, kdy prijímame více matek spolecne s detmi.
Nejcasteji jsou deti prijímany na zaklade dohody s rodici. Na zaklade predbezneho
opatrení bylo prijato jen jedno díte, ojedinele byly prípady opakovaneho prijetí. Na
nasem detasovanem pracovisti v Sumperku jsou deti casteji umísťovany na zaklade
predbezneho opatrení a take bylo více opakovanych prijetí. Snízil se pocet detí
odchazejících do nektere formy NRP, v roce 2016 nebylo ani jedno díte osvojeno a take
se neuskutecnila ani jedna mezinarodní adopce. Ú vetsiny detí umísťovanych do NRP
se preferuje forma pestounske pece na prechodnou dobu spolecne se zachovaním
kontaktu s biologickou rodinou. Čelorepublikove je kladen duraz na sanaci rodiny, na
podporu biologicke rodiny, coz se projevilo i v nasem zarízení. Deti se casto, po
vyresení potízí, navracely zpet ke svym puvodním rodinam. Vetsí skupina detí byla
prelozena do navazujících skolních detskych domovu v Olomouci, Prostejove, Prerove a
Zabrehu na Morave za svymi starsími sourozenci. Nadale pokracuje nastaveny trend,
kdy casteji prijímame rodice (vetsinou matky), kterí jsou prijati k zacviku v peci o díte.
Vetsina z nich je prijata v akutní krizove situaci a nasí snahou je jim pomoci jejich
situaci co nejrychleji vyresit.
V ramci naseho zarízení nadale pokracoval projekt Muzikoterapie. Projekt cerpa ze
zkuseností odborníku z rad muzikoterapie, pediatrie, vyvojove psychologie, neurologie
i specialní pedagogiky. Nasí snahou je dale rozvíjet podpurne formy umelecke terapie
pro deti v prostredí ustavního zarízení a pokusit se zmírnit dopady socialne
zdravotních rizik. Probehlo take intervizní setkaní vsech pracovníku, kterí se podílejí
na muzikoterapii v nasem zarízení, na tomto setkaní si zucastnení vzajemne sdelovali
sve zkusenosti a vyhodnocovali cíle projektu.
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Tento projekt je uzce provazan s mezinarodním beneficním festivalem Didgeridoo
v jeskyni (www.didgeridoovjeskyni.cz), v roce 2016 se konal VI. rocník), ktery porada
obcanske sdruzení Jeskynní tep o. s. a jehoz poslaním je mimo jine aktivita podpory
systemu rane pece. Do projektu bylo zapojeno 7 detí, zde se jednalo o individualní
intervence. Individualní kontakt v ramci muzikoterapie ma vyznam zvlaste pro rozvoj
pocitu bezpecí, jistoty a duvery vuci druhym lidem, pak i vuci sobe v ramci rozvoje
kladneho sebepojetí. Letos probíhala spoluprace jen formou individualních setkavaní,
bylo zapojeno více detí s postizením. Prace s hudbou a rytmem v detske skupine je
zpusobem, jak dovest díte k lepsímu vnímaní, k plnejsímu citovemu sebevyjadrení a
sdílení s druhymi. Príjemny zazitek spojeny s hudbou podnecuje zucastnenost,
rozsiruje dobu upoutaní pozornosti dítete a zvysuje jeho snasenlivost vuci frustraci,
redukuje se take intenzita vnitrního napetí. Deti se pomocí hudebních nastroju ucí
vyjadrit, jak se samy cítí. Zvukove hmatatelna skutecnost vlastního sebepojetí i to, ze
mu druzí venují terapeuticky usmernovanou pozornost, byva vyraznou podporou
sebevedomí a motivem k dalsímu kontaktu a sdílení. Veríme, ze se darilo naplnit
potencial muzikoterapie, kdy se jedna o prozitkovou terapii, ktera muze navozovat
pozitivní zmeny emocního i fyzickeho stavu cloveka.
Úspesne pokracuje v ramci Dobrovolnickeho programu spoluprace s Maltezskou
pomocí. V prubehu roku doslo ke zmene osoby, ktera pusobí jako koordinatorka
projektu. Nektere dobrovolnice odesly spolecne s detmi do dalsích zarízení a
spolupraci navazaly nove dobrovolnice. Tym se sklada z 8 dobrovolnic, ktere
pravidelne navstevují deti v zarízení, spolupracují se sestrami a pracovnicemi príme
pece a psycholozkou zarízení. Spolecne se zamerují predevsím na emocní a socialní
vyvoj nasich detí. Je velmi potesující a pro deti prospesne, ze tyto dulezite emocne
sytící lidske vztahy, ktere s dobrovolnicemi navazaly, nadale rozvíjejí i pri prechodu do
jinych zarízení.
Na pracovisti v Sumperku i v roce 2016 pokracovala spoluprace s Maltezskou pomocí.
V prumeru spolupracovalo se zarízením 6 dobrovolníku. Individualního programu
s jednotlivymi detmi se ucastnili 4 dobrovolníci. Probíhaly akce v ramci zarízení i mimo
areal DČO. Jednalo se o volnocasove aktivity.
Pracoviste v Sumperku navstívili v mesíci ríjnu 2016 lokalní síťari v ramci projektu
Systemovy rozvoj a podpora nastroju socialne-pravní ochrany detí. Čílem jejich
cinnosti je propojit aktery síte sluzeb tak, aby navzajem znali sve moznosti a potreby a
umeli efektivne spolupracovat pri resení konkretních prípadu ohrozenych rodin.
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POČET PŘIJATÝCH DĚTÍ A MATEK V ROCE 2016
PRACOVIŠTĚ
KAPACITA
Pocet prijatych detí

OLOMOUC
29

ŠUMPERK
21

CELKEM
50

47

27

74

Pocet prijatych matek

28

5

33

Prijetí na zaklade souhlasu rodicu

40

21

61

Prijetí na zaklade predbezneho
opatrení
Prijetí na zaklade ustavní vychovy

1

4

5

4*

1*

5*

Opakovane prijetí

2

1

3

56

28

84

OLOMOUC

ŠUMPERK

CELKEM

45

15

60

Do osvojení pro nezajem

0

0

0

Do osvojení se souhlasem rodicu

0

0

0

Do osvojení pro zbavení
rodicovskych prav
Do NRP jine formy - pestounske
pece
Do detskeho domova pro deti do 3
let veku
Do detskeho domova od 3 – 18 let
veku
Do domova se zdravotním
postizením
Jine **

0

0

0

1

4

5

1*

4*

5*

8

2

10

0

1

1

1

2

3

Počet propuštěných dětí

POČET PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2016
PRACOVIŠTĚ
Do pece vlastní rodiny

*) Zde jsou uvedeny deti prelozene v ramci pracovisť – 4 deti z rezimu okamzite pomoci
do ustavní vychovy ze Sumperka do Olomouce a 1 díte z Olomouce do Sumperka
**) Jine - na pracovisti Olomouc – díte, ktere zemrelo v nemocnici, na pracovisti
v Sumperku je uvedeno díte, ktere zemrelo a díte, ktere bylo prelozeno do
diagnostickeho ustavu.
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Prumerna doba pobytu dítete na pracovisti v Olomouci je 212 dnu (propoustelo se osm
detí z dlouhodobe ustavní vychovy) a na pracovisti v Sumperku 270 dnu.
90
80
70
60
50

přijato

40

propuštěno

30
20
10
0
0-1
měsíc

1-6
6 - 12
měsíců měsíců

1-3
roky

3 a více celkem
let

Graf č. 1 – Věková struktura přijatých a propuštěných dětí
Prumerne vyuzití kapacity na pracovisti v Olomouci je 69,71%, na pracovisti
v Sumperku je 51,73% a v detskem stacionari je 95,53%. Čelkove vyuzití kapacity
zarízení je 70,37%.
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Graf č. 2 – Průměrné využití kapacity dle pracovišť
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5. ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ
OKAMŽITOU POMOC – ZDVOP
Poslání zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
Posláním ZDVOP je zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti,
spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno
řešení dlouhodobějšího charakteru. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v
uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a v zajištění zdravotních
služeb, psychologické a jiné obdobné nutné péče. ZDVOP poskytuje odbornou pomoc
také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.
Primárním cílem ZDVOP je návrat dítěte do původní biologické rodiny, je-li to možné, a
to v co možná nejkratším časovém úseku. Ú dětí, které není možno umístit zpět do
biologické či do náhradní rodiny, je pak snahou zařízení vytvořit takové podmínky pro
pobyt dítěte, které jsou co nejvíce podobné podmínkám v běžné rodině.
Čílovou skupinou jsou děti ve věku od 0 – 18 let, které se aktuálně pohybují na území
ČR a ocitnou se v nouzi nebo v krizi a nelze jim jejich běžný život zajistit ve vlastní
nebo náhradní rodině.
ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc dětem:





které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku či bez jakékoliv péče,
u kterých je vážně ohrožen jejich život, příznivý vývoj,
které jsou tělesně či duševně týrané, zneužívané,
které se ocitly v prostředí či situaci, kdy jsou vážným způsobem ohrožena jejich
základní práva.

Služba není určena dětem s nepříznivým zdravotním stavem, který vylučuje možnost
jejich přijetí do zařízení (např. děti s těžkou intoxikací alkoholem či jinou návykovou
látkou) – zajištění lékařské péče má přednost před umístěním dítěte do ZDVOP.
Čílovou skupinou ZDVOP jsou sekundárně také rodiče dítěte umístěného v ZDVOP či
jiné osoby odpovědné za jeho výchovu. Zařízení s rodinou dítěte spolupracuje,
poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.
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Do tohoto zařízení je dítě umísťováno:





na základě rozhodnutí soudu (předběžné opatření)
na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a souhlasu
rodiče nebo jiné odpovědné osoby
na základě žádosti zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby doplněné
vyjádřením z příslušného OSPOD o důvodnosti pobytu dítěte
na základě žádosti dítěte samotného

V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, se činnost
ZDVOP řídí standardy kvality sociálně právní ochrany, které byly písemně
vypracovány a zavedeny do praxe. Jedná se o 16 standardů, jejichž účelem je faktické
zvyšování kvality poskytované sociálně - právní ochrany.

Pracoviště Olomouc
Kapacita ZDVOP Olomouc cinila v roce 2016 čtyři místa pro děti ve věku od 0 do 18
let. V prípade sourozenecke skupiny je mozno do tohoto zarízení prijmout i díte nad
uvedenou kapacitu. V roce 2016 bylo přijato do ZDVOP Olomouc celkem 18 dětí, z
toho 17 detí bylo prijato na zaklade zadosti jejich zakonneho zastupce a 1 díte na
zaklade zadosti obecního uradu s rozsírenou pusobností podlozene souhlasem rodice.
Nejstarsí díte melo 14,5 roku a nejmladsí 3 dny.
Prijetí dítete na zadost rodicu vzdy predchazí konzultace s príslusnym organem
socialne-pravní ochrany (OSPOD). Zpravidla je to samotny OSPOD, ktery jako první
nase zarízení osloví s dotazem, zda mame volnou kapacitu pro akutní príjem dítete, a
ktery nasledne rodice motivuje a instruuje k podaní sve vlastní zadosti o umístení
dítete. Vyhodou toho postupu je skutecnost, ze jsme od pocatku prijetí dítete v uzkem
kontaktu jak s OSPOD, tak s biologickou rodinou dítete (zpravidla rodice prijímame do
zarízení jako pruvodce dítete). Rodic je nadale zodpovedny za vznik situace a její dalsí
vyvoj a ze strany zarízení je podporovan k samostatnemu resení sve situace.
Behem pobytu o deti pecuje sest pracovníku príme pece a jeden socialní pracovník.
Zamestnanec osobne pecující o deti pracuje ve dvanactihodinovych sluzbach a jeho
povinnosti se odvíjí od veku dítete. Jeho ukolem je zajistit zakladní peci o díte,
smerovat díte po vychovne strance, podílet se na vzdelavaní dítete a realizaci
volnocasovych aktivit, podporovat díte v osvojovaní si novych zkuseností, dovedností,
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znalostí, rozvíjet díte po emocionalní strance, nabízet spravnou hodnotovou orientaci,
navozovat u dítete pocit bezpecí a jistoty, sledovat chovaní dítete a dle potreby
konzultovat projevy dítete s psychologem ci jinym odborníkem. Pracovník príme pece
sdílí informace o díteti (psychomotoricky vyvoj, zdravotní stav, odlisnosti, specifika) se
socialním pracovníkem.
Socialní pracovník ZDVOP zajisťuje pravní stranku prijetí a propustení dítete,
zabezpecuje potrebne pravní tituly, vede pozadovanou spisovou dokumentaci a
evidenci detí, spolupracuje s rodici, organem socialne-pravní ochrany detí, krajskym
uradem, soudy, aj. statními i nestatními organizacemi, vyhotovuje zpravy pro
opravnene instituce, kompletuje socialní anamnezu dítete, provadí socialní diagnostiku
jednotlivych prípadu a sleduje dodrzovaní prav dítete v zarízení. Ve spolupraci s rodici
a organem socialne-pravní ochrany vytvarí socialní pracovník plan socialne-pravní
ochrany dítete, ve kterem stanoví postupne kroky vedoucí k naprave vznikle situace.
ZDVOP Olomouc prubezne sleduje delku pobytu dítete v zarízení pro deti vyzadující
okamzitou pomoc. Spolecne s organem socialne pravní ochrany detí hleda
nejvhodnejsí resení pro kazdy individualní prípad - uprava pomeru v biologicke rodine,
umístení do nahradní rodiny, soudní rozhodnutí aj. tak, aby nedoslo k prekrocení
zakonem dane lhuty. Průměrná délka pobytu dětí v režimu okamžité pomoci
činila v roce 2016 pouze 28 dní, pricemz delka pobytu dítete umísteneho na zadost
rodice ve ZDVOP muze cinit dle zakona 3 mesíce.
Spolecne s dítetem byl temer vzdy do zarízení prijat i rodic. Pouze jedenkrat nebylo
mozne prijmout rodice jako doprovod dítete, a to z duvodu hospitalizace matky v
porodnici a realizovaneho vykonu trestu u otce. Společný pobyt matky s dítětem byl
uskutečněn celkem u 16 dětí z uvedeneho poctu, 1x byl prijat ke sledovaní pece a
zacviku s dítetem otec. Prijetí rodice do zarízení vyrazne napomaha zkracení a
omezení pobytu dítete v zarízení, neboť muze probíhat príma prace s celou rodinou.
Dalsí zasadní vyhodou spolecneho pobytu: rodic-díte, je neprerusení tohoto vztahu.
Díte ma stale k dispozici svou stabilní vztahovou osobu, cítí se i v cizím prostredí
bezpecne, rychle se aklimatizuje. Vzajemny vztah se dale rozvíjí, upevnuje, nedochazí
k ochladnutí nebo vymizení citovych vazeb ze strany dítete ci rodice. Je zabraneno
vzniku citove deprivace dítete, nerozvíjí se zadne trauma ze ztraty rodice u dítete. Je
tak zabezpecen hlavní ukol ZDVOP, a to maximalne saturovat potreby dítete a zajistit
tak jeho zdravy vyvoj. Zaroven je tímto zpusobem plnena i zakonna povinnost ZDVOP
spolupracovat s rodinou dítete a poskytnout teto rodine pomoc pri vyrizovaní a
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zajisťovaní zalezitostí tykajících se dítete, zajistit jim terapii, nacvik rodicovskych a
dalsích dovedností, ktere rodic nebo jina osoba odpovedna za vychovu dítete nezbytne
potrebuje pro peci a vychovu dítete, a to v souladu s individualním planem ochrany
dítete zpracovanym organem socialne-pravní ochrany.
Krome ubytovací kapacity pro rodice detí (3 místa) zabezpecuje ZDVOP Olomouc pro
prijate deti komplexní peci spocívající v poskytovaní ubytovaní, stravovaní a osacení,
vychovnou peci, dle potreby zajisťuje lekarskou, psychologickou a jinou odbornou peci.
Vytvarí tez podmínky pro vzdelavaní – zajisťuje dochazku do materske nebo zakladní
skoly, prípadne ve spolupraci s príslusnym specialne pedagogickym centrem zabezpecí
jiny zpusob vzdelavaní dítete.
V ramci ambulantní pece je zajistena take rehabilitacní a logopedicka pece o deti.
Duraz je kladen na socialní a psychologickou podporu cele biologicke rodiny. ZDVOP
take vyuzíva nabídky proskolenych dobrovolníku, kterí se venují jednotlivym detem
(chovací tety pro miminka, individualní prace se starsími detmi) a pomahají tez
zajisťovat akce pro deti mimo zarízení. Pravidelne v zarízení probíha canisterapie,
muzikoterapie, dotykova terapie, pobyty detí v multismyslove místnosti. Starsí deti (od
2 let) navstevují plavecky vycvik.
ZDVOP vede prubeznou evidenci vsech detí, ktere zarízením prosly, a to se vsemi
zakonnymi nalezitostmi (kdy a na zaklade ceho byly prijaty, proc byly propusteny a
kam). Príjem dítete je hlasen krajskemu uradu a take príslusnemu organu socialne pravní ochrany. Z nově přijatých dětí byl během roku 2016 ukončen pobyt
v zařízení celkem u 17 dětí: zpět do péče biologické rodiny se vrátilo 16 dětí, u
jednoho dítete bylo nutne soudne narídit ustavní vychovu.
Ke kompletní sanaci rodiny je vyuzívano take nabídky sluzeb neziskovych organizací,
center a azylovych zarízení pro rodice a deti. Primarne je rodicum vzdy nabízena
moznost doprovazení dítete pri jeho pobytu v nasem zarízení, a to buďto formou
ubytovaní prímo v zarízení, nebo formou pravidelnych navstev v arealu ZDVOP.
Navstevy jsou rodicum a príbuznym dítete umoznovany kazdy den dopoledne i
odpoledne s tím, ze je respektovan spankovy a stravovací rezim dítete. Rodice mohou
v zarízení vyuzít tez ambulantního poradenství v socialní a psychologicke oblasti.
Pomoc při překonání krizové situace v rodině a návrat dítěte do původní biologické
rodiny je základním cílem ZDVOP. Během pobytu dítěte v zařízení je usilováno o
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zajištění takové péče, která by kopírovala prvky typické pro přirozené rodinné
prostředí a zároveň minimalizovala možnou traumatizaci dítěte z pobytu (zajištěno
především přítomností rodiče v zařízení).
PROBLÉM

POMOC

DOMŮ

Činnost a prístup zarízení k díteti a jeho rodine je v souladu s platnou legislativou nasí
republiky a s ratifikovanymi mezinarodními dokumenty. Respekt k pravum dítete a
povinnosti vyplyvající z pravních norem se promítají do vypracovanych standardu
kvality, kterymi se provoz zarízení pro deti vyzadující okamzitou pomoc rídí.
ČERPÁNÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
PRACOVIŠTĚ OLOMOUC
MĚSÍC

STÁTNÍ
PŘÍSPĚVEK

POČET
DĚTÍ

PŘÍMÉ
NÁKLADY

REŽIE

PLATY +
ODVODY

CELKEM

Prosinec

55 480,-

2,43

9 706,-

29 091,-

16 683,-

55 480,-

Leden

78 280,-

3,43

11 775,-

36 870,-

29 635,-

78 280,-

Únor

55 480,-

2,43

8 546,-

29 197,-

17 737,-

55 480,-

Březen

40 280,-

1,77

6 329,-

8 661,-

25 290,-

40 280,-

Duben

20 520,-

0,90

3 055,-

5 184,-

12 281,-

20 520,-

Květen

25 840,-

1,13

4 546,-

7 008,-

14 286,-

25 840,-

Červen

14 440,-

0,63

2 105,-

4 108,-

8 227,-

14 440,-

Červenec

11 400,-

0,50

2 867,-

3 960,-

4 573,-

11 400,-

Srpen

51 680,-

2,27

6 629,-

29 464,-

15 587,-

51 680,-

Září

36 480,-

1,60

6 843,-

24 367,-

5 270,-

36 480,-

Říjen

29 640,-

1,30

6 242,-

19 013,-

4 385,-

29 640,-

Listopad

39 520,-

1,74

8 519,-

21 045,-

9 956,-

39 520,-

459 040,-

x

77 162,-

217 968,-

163 910,-

459 040,-

CELKEM
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Pracoviště Šumperk
Do ZDVOP pracoviště Šumperk mohou být přijímány děti ve věku 0 – 18 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 sociálněprávní ochraně dětí, v platném znění.
V měsíci březnu 2016 (od 15. – 17. 3.) probíhala v ZDVOP inspekce poskytování
sociálně-právní ochrany. Inspekci prováděl inspekční tým pověřený ředitelem Úřadu
práce ČR - krajské pobočky v Hradci Králové.
Inspekce nezjistila žádné závažné nedostatky v poskytování sociálně-právní ochrany.
Členové inspekčního týmu uvedli, že v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je
péče o děti poskytovaná na vysoké úrovni a zájem dítěte je na prvním místě. Kladně
hodnotili rodinné prostředí zařízení, individuální přístup ke každému umístěnému
dítěti a práci pracovníků ZDVOP s biologickou rodinnou.
Celkem bylo v roce 2016 přijato do ZDVOP 13 dětí. Z toho 4 děti na základě
předběžného opatření a 9 dětí na základě žádosti OSPOD se souhlasem zákonného
zástupce. V počtu přijatých 13 dětí do ZDVOP byla jedna 4 členná sourozenecká
skupina.
ZDVOP má samostatný oddělený provoz, který má kapacitu 8 míst a je rozdělen na dvě
bytové buňky, každá pro 4 děti. Sourozenecké skupiny jsou umísťovány společně.
Součástí bytové buňky je obývací pokoj, ložnice, sociální zařízení a společenská
místnost.
Osobní péči o děti svěřené do ZDVOP zajišťovalo 8 pracovnic přímé péče /od 1. 6.
2016 9 pracovnic/, přičemž jedna pracovnice zajišťovala péči nejvýše o čtyři děti.
Pracovnicím bylo umožněno další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin, kterým si
doplnily a prohloubily kvalifikaci.
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 2016, byly propuštěny 3 děti zpět
do původní rodiny, 4 děti byly umístěny do náhradní rodinné péče, 1 dítě bylo
umístěno do Dětského diagnostického ústavu v Olomouci a u 4 dětí byla nařízena ÚV,
která je realizována v DČO pracoviště Olomouc. Jedno dítě bylo přijato do ZDVOP
opakovaně z důvodu vážného onemocnění matky a zůstává nadále umístěno ve
ZDVOP.
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Maximální délka pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která je
konkretizována v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, byla v DČO 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 2016 díky aktivní účasti OSPOD a DČO na řešení problematické situace
umístěných dětí ve ZDVOP 123 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 sociálněprávní ochrany.
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 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
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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. DČO také spolupracuje se speciálními organizacemi, které jsou
zaměřeny na specifické potřeby dětí – logopedie, sluchové vady, oční vady aj. Dále
využívá nabídky proškolených dobrovolníků (Maltézská pomoc), kteří se věnují
jednotlivým dětem a také pomáhají zajišťovat akce pro děti mimo zařízení. Pravidelně
v zařízení probíhá hippoterapie a návštěvy dětí v solné jeskyni.
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.

ČERPÁNÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK
MĚSÍC
Prosinec

STÁTNÍ
PŘÍSPĚVEK

POČET
DĚTÍ

PŘÍMÉ
NÁKLADY

REŽIE

PLATY +
ODVODY

CELKEM

134 520,-

5,90

23 567,-

46 928,-

64 025,-

134 520,-

Leden

98 040,-

4,30

14 761,-

31 149,-

52 130,-

98 040,-

Únor

151 240,-

6,63

23 317,-

53 772,-

74 151,-

151 240,-

Březen

136 800,-

6,00

21 455,-

49 358,-

65 987,-

136 800,-

Duben

129 960,-

5,70

19 346,-

47 835,-

62 779,-

129 960,-

Květen

114 000,-

5,00

20 116,-

41 011,-

52 873,-

114 000,-

Červen

118 560,-

5,20

17 379,-

43 911,-

57 270,-

118 560,-

Červenec

98 040,-

4,30

24 659,-

40 059,-

33 322,-

98 040,-

Srpen

24 320,-

1,07

3 125,-

12 180,-

9 015,-

24 320,-

Září

3 800,-

0,17

729,-

2 652,-

419,-

3 800,-

Říjen

13 680,-

0,60

2 884,-

9 006,-

1 790,-

13 680,-

Listopad

18 240,-

0,80

3 917,-

11 474,-

2 849,-

18 240,-

CELKEM

1 041 200,-

xxx

175 225,-

389 335,-

476 610,-

1 041 200,-
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Čelkovy vynos statního príspevku na deti vyzadující okamzitou pomoc za rok 2016 za
obe pracoviste, tedy v Olomouci a v Sumperku, cinil 1 333 040,00 Kc, pricemz
rozpocet ve vysi 2 500 000,00 Kc byl plnen na 53, 3 %.
Statní príspevek priznany rozpoctovymi opatreními byl vyuctovan za prosinec 2015 –
listopad 2016 v celkove vysi 1 500 240,00 na materialní zabezpecení detí a platy
pecujícího personalu. Rozdíl mezi vynosy a príjmy ciní 167 200,- Kc. Dochazí tedy
k casovemu nesouladu mezi uctovaním vynosu a skutecnych príjmu prevedenych na
bezny ucet na zaklade rozpoctovych opatrení. Vzhledem k tomu, ze statní príspevek je
priznavan po ukoncení príslusneho kalendarního mesíce dle poctu detí a dnu umístení
v rezimu okamzite pomoci, je tezke kvalifikovane stanovit rozpocet teto vynosove
polozky.
Naklady v rezimu okamzite pomoci jsou prouctovany jako príme – tj. potraviny deti,
detska kosmetika, plenkove kalhotky, leky a zdravotnicky material, osacení, obuv, lozní
pradlo. Rezijní naklady – tj. prací, cistící a desinfekcní prostredky, energie, ostatní
sluzby a související cinnosti. Dalsí polozkou jsou mzdy pecujícího personalu vc.
odvodu. Naklady jsou klícovany ze skutecneho poctu detí v prepoctu na deti v rezimu
okamzite pomoci.

Vzdělávání zaměstnanců ZDVOP
Behem roku zamestnankyne ZDVOP, v ramci prohlubovaní a doplnovaní kvalifikace,
absolvovaly kurzy a seminare poradane Ministerstvem prace a socialních vecí,
vzdelavacími agenturami a supervizorkou:


Základy komunikace s klienty s nízkým stupněm dosaženého vzdělání ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí a s klienty agresivními –
Olomouc



Role emocí v komunikaci s klienty – inspirace pozitivní psychologie –
Sumperk



Dětská práva – Sumperk



Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením – Olomouc



Supervize – pro pracoviste Olomouc i Sumperk



Kurz bazální stimulace – Olomouc



Dítě a poruchy rodinného prostředí – Olomouc
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Poruchy chování dětí a mládeže – Olomouc



Úzkost a jak ji zvládat, podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích –
Olomouc



Vybrané kapitoly ze sociální patologie – Olomouc



Tvorba individuálního plánu uživatele sociálního zařízení – Olomouc



Rozvod v rodině a dopady na dítě – Olomouc



Oddlužení a ochrana dlužníka a jeho rodiny – Olomouc

Vyhodnocení dotazníků pro pracovníky OSPOD a biologickou rodinu
Dotazníkove setrení poskytlo nasemu zarízení blizsí nahled, jak OSPOD, rodice a
prípadne i sirsí rodina vnímají spolupraci s nasím zarízením, jak jsou spokojeni s pecí o
deti a s prostredím, ktere detem poskytujeme. Dotazníkove setrení prineslo pozitivní
informace, neboť jak prace personalu naseho zarízení, tak i samotne prostredí byly
hodnoceny velmi kladne. Prístup personalu zarízení byl ohodnocen temer na vybornou
a jako celkove dobre bylo hodnoceno i prostredí a podmínky pro deti a kontakt
s rodinou.
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6. KVALITA A BEZPEČÍ POSKYTOVANÉ PÉČE

Detske centrum Ostruvek vyvíjí nadale kontinualní snahu o poskytovaní kvalitních a
bezpecnych sluzeb. V roce 2016 pokracovala aplikace vybranych standardu kvality na
pracovisti v Sumperku. Planovana re-akreditace slouceneho centra probehne v ríjnu
roku 2017.
Jednou mesícne probíha jednaní Rady kvality a kontrola aplikace interních norem a
postupu formou interních auditu planovanych i namatkovych. Vystupy z techto auditu
jsou analyzovany a dle potreby jsou prijata napravna opatrení.
Prubezne sledujeme take naplnení jednotlivych standardu pomocí dlouhodobych
indikatoru kvality:
1. Spokojenost klientu – formou dotazníku v ambulanci praktickeho lekare pro
deti a dorost, v peci rehabilitacní, v peci o deti v detskem stacionari. Oslovujeme
take nahradní rodice, kterym bylo predano díte z naseho centra
2. Spokojenost a nazory zamestnancu – formou dotazníkove akce
3. Monitoring stízností a pochval – evidence, analyza, opatrení
4. Nozokomialní nakazy – evidence, analyza, prevence
5. Monitoring nezadoucích udalostí – vyhodnocení a prijetí opatrení
6. Zavery interních auditu
V roce 2016 byly sledovány tyto krátkodobé indikátory:
1. Preklady k hospitalizaci
2. Spoluprace s biologickou rodinou a OSPOD – pracoviste Olomouc a Sumperk
3. Fluktuace zamestnancu
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Vyhodnocení vybraných dlouhodobých indikátorů kvality:
Nozokomiální nákazy (dále jen NN)
V roce 2016 doslo ve srovnaní s rokem 2015 k poklesu frekvence vyskytu NN v DČO
jak na pracovisti v Olomouc, tak i v Sumperku. Tento snízeny vyskyt jednoznacne
souvisí s poklesem poctu umístenych detí.

POROVNÁNÍ VÝSKYTU NN V LETECH 2015 A 2016
ROK

RESPIRAČNÍ INFEKT

OSTATNÍ

CELKEM

2015

130

95

225

2016

137

24

161

Nízky vyskyt NN v DČO – i pri soucasnem navysení respitních pobytu chronicky
nemocnych detí, u kterych lze jiste predpokladat sekundarní defekty imunity, svedcí
pro velmi dobrou hygienickou uroven osetrovatelskeho procesu v DČO .

Nežádoucí události
V Detskem centru Ostruvek bylo za rok 2016 evidovano celkem 18 nezadoucích
udalosti. Čelkem 9 nezadoucích udalostí bylo evidovano na pracovisti A – Ú Detskeho
domova 269, Olomouc, tri nezadoucí udalosti byly evidovany na pracovisti Č – Dolní
Hejcínska 35, Olomouc, jedna na pracovisti D – Mosnerova 1, Olomouc a 5 na pracovisti
E – Dr. E. Benese 13, Sumperk.
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28%
50%

A
C

5%

D
17%

E

Graf č. 3 – Výskyt nežádoucích událostí dle pracovišť
Dle klasifikace nezadoucích udalostí byly z celkoveho poctu 18 vsechny nezadoucí
udalosti klasifikovany ke vztahu k umístenym osobam – detem. Z techto 18
nezadoucích udalostí vztahujících se k umístenym osobam bylo 14 nezadoucích
udalostí spojeno s umístenymi detmi v zarízení, tri nezadoucí udalosti u detí v zarízení
denní pece (jeslovem pobytu), jedna u dítete umísteneho v Detskem stacionari.

Interní audity
V roce 2016 bylo provedeno 12 planovanych auditu dle rocního planu interního auditu
a 8 namatkovych auditu na jednotlivych pracovistích DČO v Olomouci a Sumperku.
Čílem auditu bylo overení dodrzovaní zasad stanovenych v interních dokumentech a
postupech. Vysledky auditu byly podkladem pro dalsí zvysovaní kvality a bezpecí
poskytovane pece klientum umístenym v DČO. Pozornost byla venovana mimo jine
oblasti resortních bezpecnostních cílu - bezpecne komunikaci a prostredí, prevenci
zameny, vedení zdravotnicke dokumentace a podavaní leku, dodrzovaní
osetrovatelskych, interdisciplinarních, fyzioterapeutickych postupu, dodrzovaní prav
dítete v zarízení a etickych kodexu, mimoradnym udalostem, príprave, transportu a
podavaní stravy.
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Překlady k hospitalizaci
V roce 2016 doslo oproti roku 2015 k narustu poctu prekladu k hospitalizaci. Čelkove
bylo uskutecneno 21 prekladu k hospitalizaci oproti 9 prekladum v roce 2015.
Prijímaní chronicky nemocnych detí s vysokou morbiditou je prícinou narustu
prekladu. Planovanych hospitalizací detí bylo uskutecneno 14, akutní preklady
k hospitalizaci byly v 7 prípadech.
Diagnozy u akutních prekladu byly bronchopneumonie, patologicka zlomenina femuru,
dysbalance vnitrního prostredí, vymena PEG. Z celkoveho poctu 21 prekladu bylo
uskutecneno 17 prekladu na pracovisti v Olomouci a 4 preklady na pracovisti
v Sumperku.

Stížnosti
V roce 2016 nebyla registrovana opravnena stíznost. Bylo pouze zaslano vyjadrení ke
stezovateli, ktery se obratil na Odbor zdravotnictví Krajskeho uradu Olomouckeho
kraje.

Fluktuace zaměstnanců v Dětském centru Ostrůvek v roce 2016
K 1. 1. 2016 bylo v Detskem centru Ostruvek zamestnano 99 zamestnancu, z cehoz
bylo 93 zen. V mimoevidencním stavu bylo 7 zamestnankyn, ktere cerpaly materskou
nebo rodicovskou dovolenou.
Stav zamestnancu k 31. 12. 2016 se snízil na 95, z toho je 89 zen. V mimoevidencním
stavu je 7 zamestnankyn, ktere cerpají materskou nebo rodicovskou dovolenou.
Z celkoveho poctu 95 zamestnancu je 69 zdravotnickych pracovníku, 2 socialní
pracovnice, 7 THP a 17 provozních zamestnancu.
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Struktura zaměstnanců dle profese

18%
7%

zdravot.zaměst.

2%

sociální prac.
73%

THP
provozní zam.

Graf č. 4 – Struktura zaměstnanců dle profesí
V průběhu roku 2016 nastoupilo 5 zaměstnanců:





2 detske sestry
1 fyzioterapeutka
1 financní ucetní
1 provozní pracovník

Pracovní poměr ukončilo 9 zaměstnanců:





3 detske sestry
1 fyzioterapeutka
1 financní ucetní
4 provozní zamestnanci

Důvody ukončení pracovního poměru:
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1 odchod do invalidního duchodu
6 dohoda
1 vypoveď bez udaní duvodu
1 uplynutím sjednane doby
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Doba trvání pracovního poměru v %
20%

28%

12%

do 5 let
do 10 let
do 15 let

12%

28%

do 20 let
nad 20 let

Graf č. 5 – Struktura zaměstnanců dle délky trvání pracovního poměru
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7. EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ROZBOR
HOSPODAŘENÍ
Rozpočet 2016
Rozpocet na rok 2016 byl schvalen ve vysi 51 735 tis. Kc v nakladove casti a 51 802 tis.
Kc ve vynosove casti.
Zrizovatelem byl schvalen rozpocet v techto polozkach:
PŘÍSPĚVKY ZŘIZOVATELE V TIS. KČ
PŘÍSPĚVEK

SCHVÁLENÝ

SNÍŽENÍ

UPRAVENÝ



na provoz

12 109

450

11 659



na provoz – mzdové nákl.

29 820

550

29 270



odpisy

1 085

32

1 053

43 014

1 032

41 982

CELKEM

DČO byly stanoveny zavazne ukazatele pro rok 2016 schvalene Radou Olomouckeho
kraje v clenení:
ZÁVAZNÉ UKAZATELE
UKAZATEL

Limit mzdových
prostředků
Odvod z Fondu investic
Průměrný přepočtený
počet zaměstnanců
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SCHVÁLENÝ

SNÍŽENÍ

UPRAVENÝ

30 630 000,- Kc

630 000 Kc

30 000 000,- Kc

868 000,- Kc

25 275,- Kc

842 725,- Kc

100,50

---------

100,50
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Skutečnost čerpání k 31. 12. 2016
a) Naklady (hlavní a doplnkova cinnost)
NÁKLADY – HLAVNÍ A DOPLŇKOVÁ ČINNOST
NÁKLADY



Rozpočet

51 735 300,00 Kc



Skutečné

49 338 112,31 Kc

Skutečné náklady činí 95,4 % k rozpočtu roku 2016.
b) Vynosy (hlavní a doplnkova cinnost)
VÝNOSY – HLAVNÍ A DOPLŇKOVÁ ČINNOST
VÝNOSY



Rozpočet

50 770 200,00 Kc



Skutečné

49 385 234,37 Kc

Skutečné výnosy činí 97,3 % k rozpočtu roku 2016.

Komentář k významným nákladovým položkám
Náklady hlavní činnosti – účtová třída 5
501 – Spotřeba materiálu – rozpocet sledovaneho roku 2 696 tis. Kc, skutecne
cerpaní 2 446 tis., tj. 90,7 % rocního rozpoctu. Vzhledem k vyvoji nakladu a
predpokladanym usporam v nekterych polozkach – potraviny deti, potraviny
zamestnanci, leky, kancelarske potreby, tonery bylo rozhodnuto o nakupu - obnove
pracovních odevu a obuvi, dokoupení lozního a osobního pradla pro deti tak, aby
celkova rozpoctovana polozka nebyla prekrocena.
502 – Spotřeba energie – rozpocet sledovaneho roku 2 050 tis. Kc., skutecnost 1 819
tis., coz je 88, 7 % rocního rozpoctu. K uspore doslo jak vlivem cen, tak skutecností
centralizace provozu do 1 budovy v Sumperku.
Vodne, stocne srazkova voda, plyn, elektrina – vykazujeme uspory v rozpoctu. Teplo,
tepla voda – v Detskem stacionari – prekroceno o 17 % - vlivem nutneho zvyseneho
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komfortu tepla pro deti i klienty rehabilitace v mrazivem zimním období v budove
s vetsími tepelnymi uniky. Take proto resíme zateplení budovy a strechy s planem
realizace v roce 2018.
511 – Opravy a udržování – rozpocet sledovaneho roku 430 tis. Kc, skutecnost 449
tis. Kc, coz je 104,4 % rocního rozpoctu.
V castce nad 40 tis. opravy a udrzovaní nemoviteho majetku v celkove vysi 198 180,50
Kc. Zahrnuje: malovaní interieru za 75 336,50 Kc, opravu oplocení za 70 745,- Kc a
opravu maleho nakladního vytahu ve vysi 52 098,-Kc.
V castce do 40 tis. to byly opravy a udrzovaní celkem ve vysi 106 292,- Kč, z toho
opravy zaluzií a sítí do oken 11 583,- Kc, oprava elektricke instalace a vymena svítidel
18 346,- Kc oprava radiatoru 6 259,- Kc, oprava hromosvodu po revizi 3 633,- Kc,
oprava detektoru a cidel koure 3 469,- Kc, malovaní na budovach Č a D 33 913,- Kc.
Dalsí drobne opravy – vytahu, podlah, plynoveho kotle, vedení teple vody, terenní
upravy cinily 29 089,- Kc.
Opravy a udrzovaní prístroju a zarízení cinily 92 772,- Kc a dopravních prostredku
51 612,- Kc.
Opravy byly primarne financovany z príspevku na provoz. Malovaní, oprava maleho
nakladního vytahu a oprava oplocení – z Fondu investic.
518 – Ostatní služby – rozpocet na sledovane období 2 384 tis. Kc, skutecnost 1 944
tis. Kc, coz je 81,5 % rocního rozpoctu.
Vyznamne polozky:
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sluzby spojene s internetovym pripojením, registrací domeny
dc-ostruvek.cz, prednostní vyhledavaní na internetu – 150 826,- Kc,
smluvním dodavatelem poskytovanou stravu pro deti na detasovanem
pracovisti Sumperk, 330 067,- Kc,
konzultace, poradenství, pravní sluzby v celkove vysi 123 542,- Kc,
revize a servis prístroju a zarízení 348 339,- Kc (revize elektro, hasicích
prístroju, plynovych zarízení, servis vytahu, monitoru dechu, klimatizace
atp.),
odvoz a likvidace komunalního odpadu 87 160,- Kc,
udrzba software, licence 329 184,- Kc,
odvoz a likvidace nebezpecneho odpadu 92 688,- Kc,
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terapeuticke sluzby pro deti (muzikoterapie, canisterapie, plavaní,
hippoterapie) ve vysi 154 451,- Kc
najemne nebytovych prostor pro pracoviste rehabilitace v Zabrehu
30 000,- Kc
ostatní sluzby 268 267, - Kc – uhrada sluzeb za dopravu, ktera nemohla
byt ve vlastní rezii, laboratorní sluzby (rozbory vody), merení emisí STK

521 - Mzdové náklady – rozpocet na rok 2016 cinil 30 630 tis. Kc, z toho platy
29 940,- Kc, OON 490 tis. Kc. Úpraveny rozpocet po schvalení snízení príspevku na
provoz – mzdy o 550 tis. Kc, tedy 30 080 tis. Kc, skutecnost 29 754 tis. Kc (z toho platy
29 361 tis., OON 219 tis. a nahrady za docasnou pracovní neschopnost 174 tis. Kc), coz
je 98,9 % rocního upraveneho rozpoctu.
Zdrojem financovaní platu v roce 2016 byl príspevek na provoz – mzdy ve vysi 29 270
tis. a statní príspevek na deti vyzadující OP.
549 – Ostatní náklady z činnosti – rozpocet na rok 2016 cinil 60 tis., skutecnost 5, 5
tis., coz je 9,2 % rocního rozpoctu. V roce 2016 se nám podařilo usměrnit nákupy
materiálu s využitím náhradního plnění tak, že odvod do státního rozpočtu za
neplnění nemusel být vůbec realizován.
Výnosy hlavní činnosti
Transfery


Státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc – z rozpočtu MPSV
Vynos za rok 2016 cinil 1 333 040,00 Kc, pricemz rozpocet ve vysi
2 500 000,00 Kc byl plnen na 53, 3 %.
Statní príspevek priznany rozpoctovymi opatreními byl vyuctovan za prosinec
2015 – listopad 2016 v celkove vysi 1 500 240,00 na materialní zabezpecení
detí a platy pecujícího personalu. Rozdíl mezi vynosy a príjmy ciní tedy
167 200,- Kc.



Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje:

Příspěvek na provoz byl schvalen ve vysi 12 109 tis. Kc a na zaklade nasí zadosti byl
snízen rozpoctovym opatrením ze dne 5. 12. 2016 o 450 tis. Kc z duvodu vysokeho
prubezneho vysledku hospodarení (uspora nakladu v souvislosti s pocty a strukturou
detí, delkou jejich pobytu).
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Poskytnuty príspevek na provoz k 31. 12. 2016 na provoz tedy cinil 11 659 tis. Kc, coz
bylo v porovnaní s rokem 2015 o 583 tis. více.
Příspěvek na provoz – mzdové náklady byl schvalen ve vysi 29 820 tis. Kc a snízen
rozpoctovym opatrením ze dne 5. 12. 2016 o 550 tis. Kc na castku 29 270 tis. Kc.
V porovnaní s rokem 2015 je snízen o 930 tis. Kc.
Příspěvek na provoz - odpisy byl rozpoctovan ve vysi 1 085 tis. Kc. Skutecny
príspevek cinil 1 053 tis. Kc na zaklade prodlouzeneho planu odepisovaní u nekterych
polozek, tedy snízení odpisu v príslusnem roce. Skutecne odpisy cinily 1 057 tis. Rozdíl
4 tis. Kc je kryt z vlastních zdroju DČO.
Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy
o Vynosy z vlastní cinnosti jsou tvoreny predevsím příjmy od zdravotních
pojišťoven, na zaklade smluv v odbornostech prakticky lekar pro deti a dorost,
fyzioterapie a klinicka psychologie. Rozpoctovana castka v teto polozce vynosu
cinila 4 267 tis., skutecnost 3 887 tis., tj. 91,1 %. Bohuzel se nam nepodarilo
najít kvalifikovanou fyzioterapeutku bez odborneho dohledu za odchod na MD a
dlouhodobou pracovní neschopnost dalsí fyzioterapeutky v Sumperku, takze
vykony v teto odbornosti poklesly.
o V polozce – príspevky na osetrovne, prídavky na deti, na peci sluzby klienti jsou
zahrnuty v castce 379 395,- Kc:
 prídavky na umístene deti 162 630,- Kc
 zaopatrovací príspevek vc. príspevku pruvodce 99 830,- Kc
 príjmy od klientu – ambulance (nehrazene ze ZP) 69 910,- Kc
 príjmy za respitní pobyt – 16 665,- Kc
 príspevek na peci – detsky stacionar od 1. 10.2016 – 30 360,- Kc
o stravne detí umístenych v detskem stacionari do 30. 9. 2017, kdy prevzala
stravovaní ZS a MS logopedicka Olomouc – deti vyuzívají zdravotních sluzeb
stacionare a specialne-pedagogickych sluzeb uvedene predskolní instituce,
ktera ma v DS detasovane pracoviste.
o stravne detí cinilo 157 416, Kc.
o stravne zamestnanci 167 262,- Kc.
o v polozce ostatní ve vysi 430 491,- Kc je zahrnut príspevek ZS a MS pri FN a od
1. 7. 2016 nastupnicke organizace ZS a MS logopedicke – uhrada provozních
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nakladu v detskem stacionari dle sjednane smlouvy o spolupraci ve vysi
350 235,- Kc a príspevek na stravu z FKSP ve vysi 80 256,- Kc
Čelkove vynosy z prodeje sluzeb rozpoctovane ve vysi 5 467 tis. tis. byly plneny ve vysi
5 022 tis., tj. 91,9 %.


V polozce Ostatní vynosy v celkove castce 162 137,77 Kč jsou zahrnuty vecne
dary ve vysi 118 365,77 Kc, vynosy za sber stareho papíru a srotu 947,- Kc a
vynosy ze zapujcek odsavacek mleka a monitoru dechu ve vysi 42 825,- Kc.
Rozpocet ve vysi 74 tis. Kc byl prekrocen díky vyssí hodnote vecnych daru,
polozka byla plnena na 219, 1 %.

V prístích letech ocekavame vynosy ve srovnatelne vysi roku 2016 v polozce príjmy od
zdravotních pojisťoven. Ú plateb klientu – príspevek na pobyt a peci, zaopatrovací
príspevek, platby za sluzby nehrazene zdravotními pojisťovnami – odvisí od poctu
prijatych detí, ale take na financní situaci jejich zakonnych zastupcu (davky v hmotne
nouzi, príjmy pod zivotním minimem, kdy se príspevky nevymerují – dle platne
legislativy).

Výsledek hospodaření
Detske centrum Ostruvek hospodarilo v roce 2016 s kladnym vysledkem hospodarení
ve vysi 47 122, 06 Kc. V hlavní cinnosti to bylo 2 167,65 Kc, v doplnkove 44 954,41 Kc.
Vysledek hospodarení je tvoren prostredky z vlastní cinnosti. Vysledek hospodarení
byl prave s ohledem na rok 2015 optimalizovan tak, aby nevznikla vysoka danova
povinnost. Zrizovatel na zadost DČO snízil rozpoctovymi opatreními príspevky na
provoz a mzdy v celkove vysi 1 000 tis. Kc.
Transferovy podíl byl uctovan ve vysi 26 128,- Kc za rok 2016.
Ú vysledku hospodarení hraje roli take zuctovaní predpokladane danove povinnosti za
rok 2015 – snizuje naklady z vytvorene rezervy na dan z príjmu.

Doplňková činnost
Doplnkova cinnost byla rozpoctovana v nakladove vysi 579 tis., skutecnost ve
sledovanem období cinila 391 tis., tj. 67,5 % rocního rozpoctu. Vynosy byly
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rozpoctovany ve vysi 620 tis. Kc, skutecnost 436 tis. Kc, coz je 70,3 % rocního rozpoctu.
Planovany zisk ve vysi 50 tis. byl ve skutecnosti dosazen na 45 tis. Kc, tj. 90 %
rozpoctovane castky. V roce 2016 doslo ke snízení objemu pradla praneho na zaklade
smlouvy pro poskytovatele zdravotních sluzeb (vyuzíva jak jednorazovych pomucek,
tak vlastních rucníku klientu).

Fondy
Fond investic
Pocatecní stav fondu investic k 1. 1. 2016 byl nulovy.
Tvorba ve výši 1 955 037, - Kč zahrnuje:




Odpisy dlouhodobeho majetku ve vysi 1 058 037,- Kc
Prevody z rezervního fondu ve vysi 197 000,- Kc
Investicní príspevek zrizovatele na akci Rekonstrukce kotelny pracoviste Dr. E.
Benese 13, Sumperk 700 000,- Kc

Čerpání v celkové výši 1 955 037,- Kč zahrnuje:


Odvod z Fondu investic zrizovateli 842 725,- Kc



Technicke zhodnocení ve vysi 905 612,- Kc je zahrnuje:
1.
2.
3.
4.



Rekonstrukce kotelny vc. dokumentace: 788 613,- Kc
Porízení rolet a zaluzií do oken budovy E: 16 628,- Kc
Vybudovaní venkovního WČ u budovy E, Sumperk: 4 700,- Kc
Vybudovaní socialního zarízení pro dospele – budova A – 95 671,- Kc

Ostatní cerpaní – opravy a udrzba nemoviteho majetku:
1. Malovaní interieru 83 857,- Kc
2. Oprava oplocení arealu Ú Detskeho domova 269, Olomouc – 70 745,- Kc
3. Oprava maleho nakladního vytahu – 52 098,- Kc

Konečný zůstatek fondu investic k 31. 12. 2016 je nulový.
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Fond odměn
V minulych letech nebyl proveden prídel do fondu odmen ze zlepseneho vysledku
hospodarení. Pocatecní stav k 1. 1. 2016 cinil 61 830,00 Kc. Z fondu byla prouctovana
pouze odmena reditelce priznana na zaklade ziskove doplnkove cinnosti. Zustatek tedy
ciní 54 830,- Kc.

Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav fondu činil 75 337,95 Kč. Příděl ve výši 1,5 % ze zúčtovaných
platů - 445 888,27 Kč.
Čerpání bylo v souladu se Zásadami tvorby a čerpání FKSP pro rok 2016:





na příspěvek na stravování ve výši 12,- Kč na 1 oběd,
sociální výpomoc ve výši 10 000,- Kč,
peněžní dary při výročí 50 let věku byly vyplaceny ve výši 9 000,- Kč, ve výši
4 000,- Kč u příležitosti odchodu do důchodu.
zaměstnanci měli možnost čerpat formou individuálních účtů ve výši 3 000,- Kč
dle své volby – příspěvek na penzijní připojištění, rekreaci, kulturní a sportovní
akce.

Čerpání celkem 428 930,00Kč.
Konečný stav účetní k 31. 12. 2016 činí 92 296,22 Kč.

Fond rezervní
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH
Počáteční stav ve výši 1 312 258,84 byl navýšen o příděl ze zlepšeného výsledku
hospodaření za rok 2015 schválený zřizovatelem ve výši 681 411,21.
Čerpaní – pouze schvalene prevody do fondu investic na zaklade schvalenych
pozadavku financovaní investicních akcí ve vysi 197 000 tis. Kc:
1. Dofinancovaní – Rekonstrukce kotelny pracoviste Dr. E. Benese, Sumperk
– 31 000,- Kc
2. Financovaní akce – Rekonstrukce místnosti - vybudovaní socialního zarízení
pro dospele – 96 000,- Kc
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3. Financovaní akce – Oprava maleho nakladního vytahu – 70 000,- Kc
Stav k 31. 12. 2016 činí 1 796 670,05 Kč.
Fond rezervní tvořený z ostatních titulů
Počáteční stav ve výši 1 159 522,73 Kč. Financní dary prijate behem roku 2016 od
sponzoru a darcu – 272 436,- Kc.
Čerpání finančních darů v celkové částce 208 442,- Kč – zkvalitnení pece o deti –
terapeuticke a podpurne sluzby, ozdravne pobyty, zlepsení prostredí:

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ
NAKÚP

Terapeuticke a podpurne sluzby (ozdravne
pobyty, muzikoterapie, canisterapie,
plavaní)
Lokki dekoracní prvky

ČENA V KČ

144 443,00

39 146,00

Zahradní slunecník

4 990,00

Kocar X-landauer

8 400,00

Mobilní koupací vana

7 157,00

Pískoviste s krytem

4 306,00

Konečný stav k 31. 12. 2016 činí 1 223 516,73 Kč.

Závazné ukazatele pro rok 2016
1. Limit mzdových prostředků:
Schvaleny limit 30 630 tis. byl upraven na zadost DČO – snížen o 630 tis. Kč.
Úpraveny limit tedy cinil 30 000 tis. Kc. Skutecnost 29 754 tis. Kc. Limit byl dodrzen,
plnen na 99,2 %.
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2. Průměrný přepočtený počet pracovníků
Schválený závazný ukazatel – prumerny prepocteny pocet pracovníku 100,50.
Skutečnost vykazujeme v hlavní cinnosti 91,06. Závazný ukazatel tedy nebyl
překročen, byl plněn na 90,6 %. V roce 2016 byly kategorie zamestnancu – lekar,
psycholog, socialní pracovnice a administrativní a provozní zamestnanci stabilní. Doslo
k pohybu predevsím v kategorii detskych sester a fyzioterapeutek. Duvodem byly
predevsím odchody na materskou dovolenou a odchody z organizace na jina
pracoviste. Vzhledem k poctu a strukture detí jsme volili cestu racionalní – nedoplnili
jsme nove zamestnance- detske sestry a maly objem prescasove prace u nerovnomerne
rozvrzene pracovní doby jsme proplatili tak, aby rok 2016 byl v tomto rezimu
vyrovnan.
3. Odvod z fondu investic
Schválený ukazatel 868 000,- Kč byl snížen na základě usnesení ROK ÚR/3/29/2016 o
25 275,- Kč. Úpravený ukazatel tedy činil 842 725,- Kč. Odvod z FI činil 842 725,- Kč.
Závazný ukazatel byl tedy na 100, 0 % splněn.

Stav pohledávek a závazků
Pohledavky - odberatele k 31. 12. 2016 vykazujeme ve vysi 677 441,12 Kc, zavazky
276 445,72 Kc. Saldo pohledavek a zavazku z obchodního styku je tedy kladne
400 995,40 Kc.
Pohledavky ve vysi 266 040,- Kc jsou vznikle neuhrazením vymerenych príspevku na
pobyt a peci v rezimu okamzite pomoci, na zaopatrovací príspevek a soudní vyzivne.
Pokud rodice nepredlozí doklady, ktere je osvobozují od platby, je jim platba vymerena.
Bohuzel jejich platební moralka je spatna, upomínky si buď neprebírají, nebo na ne
nereflektují. V dobe od vymerení poplatku do soucasnosti se jejich situace zhorsila,
casto jsou nemajetní ci ve vykonu trestu. V prípadech, kdy toto povazujeme za ucelne,
vyuzívame spoluprace s AK Ritter-Sťastny a nasledne exekuce, bohuzel ne vzdy
s uspechem.
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8. ZAMĚSTNANCI A PLATY
STAV ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2016
KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ

FYZICKÝ STAV

PŘEPOČTENÝ
STAV

4

2,70

2
5
7
45
1
3
1
1
69

2,00
5,00
6,62
44,50
1,00
3,00
0,30
1,00
66,12

2

2,00

2

2,00

Reditelka
Spravce
Financní ucetní
Mzdova ucetní
Administrativní prac. Sumperk
Asistentka red./personalistka

1
2
1
1
1
1
7

1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00

Kucharka

3

2,30

Pomocnice
Úklízecka
Pradelska
Skladnice
Domovník

8
2
2
1
1

8,00
2,00
2,00
1,00
1,00

CELKEM provozní zaměstnanci

17

16,30

CELKOVÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ

95

91,42

Lekari
Psycholozka
Vedení osetrovatelskeho useku
Fyzioterapeutky
Detska/vseobecna sestra
Zdravotne-socialní pracovník
Zdravotničtí
Osetrovatelka
zaměstnanci
Nutricní asistentka
Ridic sanitního vozu
CELKEM zdravotničtí zaměstnanci
Socialní pracovnice
CELKEM sociální pracovnice

THP

CELKEM THP

Provozní
zaměstnanci

Prumerny evidencní prepocteny stav zamestnancu za rok 2016: 91,72.
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Prohlubování a zvyšování kvalifikace
Na zacatku roku vypracovali vedoucí zamestnanci celorocní „Plan vzdelavaní
zamestnancu“ za svuj usek. Na konci roku zkontrolovali jeho plnení a plan vyhodnotili.
Ocekavany prínos pro zamestnance:






Prohlubovaní kvalifikace
Rozsírení odbornych a praktickych znalostí
Kontinualní vzdelavaní
Získavaní specifickych kompetencí
Predakreditacní príprava

V ramci kontinualního vzdelavaní se zdravotnictí zamestnanci zucastnili dne 7. dubna
2016 Intervizního seminare Muzikoterapie, ktery byl ohodnocen kreditními body a
19. kvetna X. Odborné konference DCO, ktera byla Českou asociací sester a ÚNIFY
zarazena do kreditního systemu vzdelavaní.
Ke zvýšení kvalifikace – získání specializované způsobilosti k výkonu povolání
klinického psychologa – byla s psycholožkou pracoviště v Šumperku uzavřena
kvalifikační dohoda. Účastnila se kazuistických seminářů pořádaných FN Olomouc a
Institutem postgraduálního vzdělávání a dalších kurzů ve specializační přípravě.
DCO podalo žádost na Ministerstvo zdravotnictví o udělení akreditace na vzdělávací
program – klinická psychologie (psycholog ve zdravotnictví).
Účast zdravotnických zaměstnanců na odborných externích akcích v roce 2016:


Psychosomatická medicína – Sternberk



Kurz v neonatologii – Praha



Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení
– Praha



Péče o duševní zdraví a stigmatizace – Sumperk



Beskydský pediatrický den – Ostravice



Využití nových konceptů v terapeutické praxi u dětí s DMO – Čelakovice



SON R 2½ - 7 – Praha
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Konference pediatrů a dětských sester – Olomouc



ACT v pediatrii – Čelakovice



Základní kurz bazální stimulace – Olomouc



II. mezinárodní kongres vývojové kineziologie – Olomouc



X. sympozium AGEL – Olomouc



Duševní zdraví mládeže – Brno



Psychologická vývojová diagnostika – Brno



XII. Regionální konference dětských sester a V. prostějovský pediatrický
den - Prostejov

Odborní administrativní pracovníci se prubezne zucastnovali skolení a seminaru
v navaznosti na novou legislativu nebo za ucelem prohlubovaní kvalifikace.

Péče o zaměstnance
Behem mesíce zarí probehlo dotazníkove setrení spokojenosti zamestnancu.
Vyhodnocení vysledku slouzí jako vyznamna zpetna vazba pro vedení DČO, ve smyslu
nazoru a nametu vztahujícím se k vykonu prace, pracovním podmínkam a motivaci.
V souladu se Zasadami tvorby a cerpaní FKSP na rok 2016 byl zamestnancum
poskytovan:
 príspevek na obed ve vysi 12,- Kc
 z individualního uctu zamestnance ve vysi 3.000,- Kc byly poskytnuty príspevky
na penzijní pripojistení, kulturní, sportovní, ozdravne aktivity a dovolenou
u prílezitosti vyznamneho zivotního jubilea, dovrsení 50 let veku, byly predany
tri financní dary ve vysi 9.000,- Kc a jeden u prílezitosti odchodu do invalidního
duchodu ve vysi 4.000,- Kc
 socialní vypomoci ve vysi 10.000,- Kc – cerpaní jednorazove vypomoci v tízive
zivotní situaci
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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. 278/2015 Sb., bylo schváleno
od 1. 1. 2016 navýšení platového tarifu o 10 % u všech zaměstnanců.

VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADŮ A PRŮMĚRNÉHO PLATU
UKAZATEL

ROK 2015

ROK 2016

30 908 111 Kc

29 944 938 Kc

0,97

 platy

30 347 983 Kc

29 725 875 Kc

0,98

 OON

560 128 Kc

219 063 Kc

0,39

Průměrný plat

25 444 Kc

27 008 Kc

1,06

Platy vč. OON
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9. KONTROLNÍ ČINNOST
KONTROLY PROVEDENÉ V DCO V ROCE 2016
POŘ.
ČÍS.
1

KONTROLNÍ ORGÁN

ZAMĚŘENÍ KONTROLY

Krajska hygienicka
stanice

Kategorizace prací,
pracovne-lekarska pece

16. 2. 2016

Bez zjistenych
nedostatku

2

Vseobecna
zdravotní
pojisťovna

Platby pojistneho na
verejne zdravotní
pojistení

17. 2. 2016

Preplatek
pojistneho

3

Odborovy svaz
zdravotnictví a
socialní pece ČR

BOZP, pracovní
prostredí a pracovní
podmínky – pracoviste
Olomouc

8. 2. 2016

Bez zjistenych
nedostatku,
doporuceno
zpracovat
Místní provozní
predpis pro
zarízení
pradelny zpracovan

4

Úrad prace ČR,
pobocka Hradec
Kralove

Inspekce poskytovaní
socialne-pravní ochrany
– ZDVOP Sumperk

15. 3. – 17. 3.
2016

5

Zdravotní
pojisťovna MV ČR

Platby pojistneho na
verejne zdravotní
pojistení

5. 4. – 7. 4.
2016

Dluzne pojistne
1 015,- Kc
uhrazeno v
termínu

6

Krajska hygienicka
stanice

Plnení povinností dle
zakona c. 258/2000 Sb.
a vyhl. c. 306/2012 Sb.
– dodrzovaní
hygienickych
pozadavku

12. 4. 2016

Bez porusení a
nedostatku

7

Hasicsky zachranny
sbor

Dodrzovaní povinností
PO

19. 7. 2016

Bez zjistenych
nedostatku

8

Odborovy svaz
zdravotnictví a
socialní pece ČR

Prevence rizik, kontrola
pracovního prostredí a
podmínek - Sumperk

30. 8. 2016

Bez zjistenych
nedostatku

9

Krajsky urad OK

Kontrola vykonu
socialne-pravní ochrany

9. 12. a 13.
12. 2016

Bez nedostatku
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10. INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Ve smyslu ustanovení §18, odst. 1, zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem prístupu
k informacím, ve znení pozdejsích predpisu, zverejnuje Detske centrum Ostruvek, p. o.,
vyrocní zpravu za kalendarní rok 2016 o sve cinnosti v oblasti poskytovaní informací.

a) 1. Pocet podanych zadostí o informace
2. Pocet vydanych rozhodnutí o odmítnutí zadosti

0
0

b) Pocet podanych odvolaní proti rozhodnutí

0

c) Prezkoumaní zakonnosti rozhodnutí soudem

0

d) Poskytnute vyhradní licence

0

e) Stíznosti podane podle §16a citovaneho zakona

0

f) Dalsí informace vztahující se k uplatnovaní tohoto zakona

0

Stranka 45

46

11. INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST
Investice a technická zhodnocení
Realizace akcí probehla v souladu s planem na rok 2016 a dle aktualní potreby
REALIZOVANÉ INVESTICE A TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ
NÁZEV AKCE

CENA

Rekonstrukce kotelny pracoviste Dr. E. Benese 13, Sumperk

788 613,- Kc

Rekonstrukce místnosti - vybudovaní socialního zarízení pro
dospele
Oprava maleho nakladního vytahu

95 671,- Kc
52 098,- Kc

Opravy a udržování
PŘEHLED VÝZNAMNÝCH OPRAV
NÁZEV AKCE

Malovaní interieru
Oplocení casti arealu budovy A, Olomouc

CENA

109 250,- Kc
70 745,- Kc

POŘÍZENÍ DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU
NÁZEV

CENA

Odsavacky Medela Swing – 4 ks

12 235,- Kc

Vysavac Worverk ČS Set2/VK200

19 995,- Kc

Tiskarna HP Laser Jet Pro MFP M225dn – 3 ks

19 720,-Kc

Program MS Office 2016 – 7 ks (DDNM)

45 024,- Kc

Pocítac PČ Flame mini – 8 ks
Obrazovka 24“LED Acer – 8 ks
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POŘÍZENÍ DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
NÁZEV

Skrín na dokumentaci

CENA

17 303,- Kc

Zehlicka Philips – parní generator

6 499,- Kc

Mycka BEKO DSFS6831

7 659,- Kc

Pracka BEKO WMY81243

11 999,- Kc

Oxymetr Massimo Radical

18 114,- Kc

Sondy pro Oxymetr Massimo Radical

14 359,- Kc

Elektricka polohovací postel

22 820,- Kc

Digitalní kopírka Kyocera M3040idn

19 965,- Kc

Čhladnicka Nord Line BČ 145 WF

11 699,- Kc

Veřejné zakázky
V roce 2016 byla vyhlasena jedna verejna zakazka maleho rozsahu:
„Rekonstrukce kotelny pracoviště Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk“
Ekonomicky nejvyhodnejsí nabídka realizace rekonstrukce cinila 730 533,- Kc vcetne
DPH.
Detske centrum Ostruvek bylo zarazeno do vyberovych rízení zrizovatele jako
centralního zadavatele v techto komoditach:
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Sdruzene dodavky elektricke energie
Sdruzene dodavky zemního plynu
Hlasove a datove sluzby v mobilní komunikaci
Zpracovaní projektovych zadostí, dotacní programy, realizace projektu
Dodavky kancelarskeho papíru
Dodavky papírovych prostredku
Dodavky kancelarskych potreb
Dodavky mycích, uklízecích a pracích prostredku
Dodavky vypocetní techniky s nahradním plnením
Dodavky materialu do tiskaren, kopírek a multifunkcních zarízení
Servis a udrzba vozidel
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12. ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBOROVÉ
ORGANIZACE
Významné události Základní organizace Odborového
zdravotnictví a sociální péče při Dětském centru Ostrůvek

svazu

 14. 12. 2015 byla podepsana Kolektivní smlouva na nasledující rok 2016
 18. 2. 2016 byla provedena kontrola BOZP na pracovisti Ú Detskeho domova
269, Olomouc. Nebyly shledany zadne zavady.
 24. 2.2016 probehla clenska schuze.
Do vyboru byli nove zvoleni:
Predseda: Mgr. Jana Penakova, DiS.
Místopredseda: Sarka Janosíkova
Hospodar: Danuse Zakopalova
Jednatel: Ivana Príborska
Revizor: Hana Sromova
Dalsí clenove vyboru: Pavla Rosíkova, Martina Smekalova, Iva Zaludkova (clenství ukonceno v souvislosti s ukoncením pracovního pomeru).
30. 8. 2016 byla provedena kontrola BOZP na pracovisti Dr. E. Benese 13,
Sumperk. Nebyly shledany zadne zavady.
Predsedkyne odborove organizace se zucastnila v souladu s ustanovením v Kolektivní
smlouve na rok 2016 porad vedení, kde byla seznamena s koncepcí zamestnavatele,
vysledky hospodarení a dalsími ukazateli. Na porade prednesla stanovisko odborove
organizace k pracovne – pravní problematice a pracovním odevum.
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13. SPONZOŘI
Upřímně děkujeme jménem dětí všem uvedeným i nejmenovaným sponzorům,
dárcům a dobrovolníkům za přízeň, podporu a spolupráci v roce 2016.

Sponzoři a dárci


Bartosova Zdenka, Dr. – Olomouc



Bellissimo Radka, Ing. – Praha



Braunerova Jana, Vikyrovice



Broz Jirí, Mgr.



Burke Michaela



Divadlo na Santovce – Olomouc



Divadelní spolecnost Hata – Praha



Dobre místo pro zivot, o. s. – Olomouc



Edwards, s. r. o. – Lutín



EPČOS, s. r. o. – Sumperk



Fakultní ZS Terera – Olomouc



Ferencova Hana, Olomouc



Fofrnet, Olomouc



Studio IW, Jagelova Ivana – Olomouc



Gaja Jan a Blanka



JESKYNNI TEP, o. s. – Olomouc



Juranek Martin – Bludov



Kasparkova ríse – Olomouc



Kauer Vladimír – Olomouc



Kellner Tomas – Brno



Kolarova Bozena – Sumperk



Koyo Bearings ČR, s. r. o. – Bystrovany



Kredit Dosoudil, s. r. o. – Olomouc
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Kubalova Zdenka, Mgr. – Olomouc-Drozdín



Lekarna Rena – Olomouc



Lobster family restaurant – Olomouc



Maltezska pomoc, o.p.s. – Olomouc



Manzele Krausovi



Mezinarodní folklorní festival – Sumperk



MM Reality Holding, a. s.



Mokrosova Zdenka – Sumperk



Mladí socialní demokrate – Olomouc



Naos Čzech Republic, s. r. o. – Praha



Nestle Česko, s.r.o. – Praha



NH Hotels – Olomouc



Motyli – Sumperk



Nutrend D. S., a.s. – Olomouc



Moravcova Dagmar a Langer Martin – Novy Malín



Pesakova Martina, Mgr. – Sumperk



VOS a SPS – Sumperk



Siemens, s.r.o. – Mohelnice



Spolecne pro deti, o. p. s. – Olomouc



Statní lecebne lazne Bludov, s. p. – Bludov



TESPO-Topenarske centrum, s. r. o. – Sumperk



Úsnul Milan, JÚDr., Úsnulova Maria, JÚDr. – Praha



Vaclavsky Ladislav



Vilímek Zdenek, Mgr. – Jezov



WINTERNET, s.r.o. – Olomouc



Zamestnanci Generali pojisťovny, a.s. – Ostrava
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14. ZÁVĚR
Veríme, ze Detske centrum Ostruvek bude i nadale místem, ktere je ve spravnou chvíli
pripraveno udelat maximum pro to, aby deti, jejich biologicke rodiny i rodiny nahradní
vnímali nejenom odbornou pomoc a podporu, ale take pochopení a pohodu.
Podekovaní patrí vsem zamestnancum za jejich narocnou praci, protoze jsou to oni,
kdo budují svou odborností a vstrícnou komunikací dobre jmeno Detskeho centra
Ostruvek.
Jsme vdecni za prízen a podporu vsem spolupracujícím subjektum, sponzorum a
dobrovolníkum, kterí pomahají detem zkvalitnit jejich dny v ustavním zarízení a
pomahají jim tak zaradit se do beznych radostnych aktivit detství.
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Fotografie z vybraných aktivit našich dětí
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