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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Úvodní slovo ředitelky
I když v posledních letech, přičemž v roce 2019 tomu nebylo jinák, vnímáme v nášem
zářízení tendence k negativním pohledům ná náši činnost různými orgánizácemi,
jednotlivci i některými médii, snážíme se nepodléhát negativismu á být stále
„ostrůvkem jistoty á bezpečí“, tedy všichni společně zájišťovát péči pro náše klienty a
jejich rodiny. Součásně kontinuálně budujeme vizi otevřeného zářízení ve smyslu
optimálního zápojení dětí u nás umístěných do běžných máteřských škol, kulturních,
společenských á sportovních áktivit.
Nádále jsme v tomto roce poskytovali služby pobytové, ámbulántní, ále táké
v rozšířenější formě služby terénní. V reakci na potřebnost péče o biologickou, ále i
náhrádní rodinu v jejich přirozeném domácím prostředí, fungoval tým ve složení
speciální pedágožká á dětská sestrá ná obou prácovištích, tedy v Olomouci a
v Šumperku. Tuto službu můžeme již ze zkušenosti hodnotit jáko velmi přínosnou, i
když částo velmi náročnou, protože jde o trpělivou á soustávnou práci s maminkami,
které si musí postupně osvojit rodičovské kompetence včetně dálších dovedností.
Záklády náší péče jsou trádičně v péči o děti novorozeneckého á kojeneckého věku,
proto jsme využili odborného potenciálu nášich záměstnánců á nábízíme láktáční
porádenství, které funguje nejenom formou osobních návštěv á konzultácí u máminek
v rodině, ále v mnohá přípádech stáčí i telefonické konzultáce á ujištění, že máminky
nejsou v tomto pro ně náročném období ná miminko sámy á mohou kdykoliv závolát.
V srpnu 2019 zápočálá investiční ákce Přestávbá budovy C – Dolní Hejčínská 35,
Olomouc, ná zářízení rodinného typu. Investorem je Olomoucký kráj á původní vilá
dozná význámných změn v interiéru včetně přístávby pro provozování denního pobytu
pro děti do 3 let. Pokud vše půjde dle plánu, první klienti budou moci využívát budovu
zá účelem zácviku či poskytnutí jiných služeb již počátkem roku 2021.
Trádičně ná tomto místě děkuji všem sponzorům á dárcům, kteří věnováli nášemu
centru finánční částky á věcné dáry, á táké dobrovolníkům, kteří věnují dětem svůj volný
čás á obohácují ták jejich sociální vázby.

15. brezná 2020
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Ing. Márie Fickerová, MBA, reditelká

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Základní údaje o organizaci
Název:

Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace

Sídlo:

U Detskeho domová 269, 779 00 Olomouc

IC:

00849197

Zápsáná v obchodním rejstríku u Krájskeho soudu v Ostráve, odd. Pr, vlozká 943
Zrizovátel: Olomoucky kráj
Bánkovní spojení:

48036811/0100, KB, pobocká Olomouc

Telefon:

585 434 935

Fáx:

585 411 536

E-máil:

sekretáriát@dc-ostruvek.cz

Web:

www.dc-ostruvek.cz

Detske centrum Ostruvek je príspevkovou orgánizácí Olomouckeho kráje, má svoji
právní subjektivitu á hospodárí podle schváleneho rozpoctu á právidel urcenych
zrizovátelem. Orgánizáce má uzávreny smlouvy o poskytování á uhráde zdrávotní pece
se zdrávotními pojisťovnámi.
Detske centrum Ostruvek poskytoválo v roce 2019 odbornou peci á související cinnosti
ná techto prácovistích:
Budová „A“ – odborná prácoviste – U Detskeho domová 269, 779 00 Olomouc





Kápácitá:
15 luzek – detsky domov pro deti do 3 let veku
4 luzká – zárízení pro deti vyzádující okámzitou pomoc
(ZDVOP)
3 luzká – pro doprovod (rodice/náhrádní rodice)

Budová „B“ – reditelství á provozní prácoviste – U Detskeho domová 269,
779 00 Olomouc

Budová „C“ – prácoviste – Dolní Hejcínská 35, 779 00 Olomouc
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Kápácitá:
10 luzek – detsky domov pro deti do 3 let veku

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Do 30. 6. 2019 bylá v teto budove provozováná doplnková cinnost – denní pobyt pro deti
do 3 let veku. Od 1. 8. 2019 je objekt v rekonstrukci.
Budová „D“ – prácoviste Detsky stácionár – Mosnerová 1, 779 00 Olomouc



Kápácitá stácionáre je 25 míst.
V budove je umísteno detásováne prácoviste ZS á MS
logopedicke Olomouc zá ucelem poskytování speciálne
pedágogicke pece o umístene deti

Budová „E“ – prácoviste – Dr. E. Benese 13, 787 01 Sumperk





Kápácitá:
13 luzek – detsky domov pro deti do 3 let veku
8 luzek – zárízení pro deti vyzádující okámzitou pomoc
(ZDVOP)
2 luzká – pro doprovod (rodice/náhrádní rodice)

S ucinností od 1. 9. 2019 bylá snízená kápácitá v rezimu detskeho domová pro deti do 3
let ná 5 luzek.

Ambulantní pracoviště:
Ambulánce práktickeho lekáre pro deti á dorost



Prácoviste – U Detskeho domová 269, 779 00 Olomouc
Prácoviste – Dr. E Benese 13, 787 01 Sumperk

Rehábilitácní ámbulánce





Prácoviste – U Detskeho domová 269, 779 00 Olomouc
Prácoviste – Mosnerová 1, 779 00 Olomouc
Prácoviste – Dr. E Benese 13, 787 01 Sumperk
Prácoviste – Strejcová 2á, 789 01 Zábreh

Psychologická ámbulánce
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Prácoviste – U Detskeho domová 269, 779 00 Olomouc
Prácoviste – Mosnerová 1, 779 00 Olomouc

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Základním posláním dětského centra Ostrůvek je:
1. Poskytování zdrávotních sluzeb á záopátrení v detskem domove pro deti
do 3 let veku, á to detem zprávidlá do 3 let veku, ktere nemohou vyrustát
v rodinnem prostredí, zejmená detem tyránym, zánedbáványm,
zneuzíványm á ohrozenym ve vyvoji nevhodnym sociálním prostredím
nebo detem zdrávotne postizenym v souládu s § 43 zákoná c. 372/2011
Sb., o zdrávotních sluzbách á podmínkách jejich poskytování, ve znení
pozdejsích predpisu.
2. Poskytování zdrávotních sluzeb
a) v oborech prákticke lekárství pro deti á dorost, rehábilitácní á fyzikální
medicíná, klinicky psycholog, fyzioterápeut, vseobecná sestrá á detská
sestrá, ridic doprávy nemocnych á ránenych, á to ve forme ámbulántní
pece,
b) v oborech klinicky psycholog, fyzioterápeut, vseobecná sestrá á detská
sestrá, á to ve forme ámbulántní pece stácionární,
c) v oborech detske lekárství, vseobecná sestrá á detská sestrá (druh pece:
osetrovátelská pece), á to ve forme luzková pece následná,
d) v oborech porodní ásistentká á dětská sestrá, á to ve formě zdrávotní
péče poskytováné ve vlástním sociálním prostředí pácientá.
3. Poskytování sociálne-právní ochrány ná zákláde á v rozsáhu rozhodnutí o
poverení k vykonu tákove cinnosti podle § 48 á souvisejících zákoná c.
359/1999 Sb., o sociálne-právní ochráne detí, ve znení pozdejsích
predpisu, vcetne zrizování zárízení pro deti vyzádující okámzitou pomoc
podle § 42 á následujících tehoz zákoná.
4. Zájisťování cinností vyplyvájících z § 47á odst. 2 zákoná c. 359/1999 Sb.,
o sociálne právní ochráne detí, ve znení pozdejsích predpisu, pro orgány
obcí, krájsky urád á poverene osoby, ktere uzávrely dohodu o vykonu
pestounske pece.
5. Hostinská cinnost, sluzby v rámci hostinske cinnosti budou poskytovány
pouze klientum, kterym Detske centrum Ostruvek, príspevková
orgánizáce, bude poskytovát jine zdrávotní sluzby nebo sluzby v rámci
zákoná c. 359/1999 Sb., o sociálne-právní ochráne detí, ve znení
pozdejsích predpisu.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
6. Vyrobá, obchod á sluzby neuvedene v prílohách 1-3 zivnostenskeho
zákoná, á to obor cinnosti ubytovácí sluzby, tyto sluzby budou
poskytovány pouze klientum, kterym Detske centrum Ostruvek,
príspevková orgánizáce, bude poskytovát jine zdrávotní sluzby nebo
sluzby v rámci zákoná c. 359/1999 Sb., o sociálne-právní ochráne detí, ve
znení pozdejsích predpisu.

Doplňková činnost:
K lepsímu vyuzití hospodárskych mozností á odborností svych zámestnáncu á kápácity
zárízení muze DCO vykonávát tyto doplnkove cinnosti:
- pece o díte do trí let veku v denním rezimu,
- vyrobá, obchod á sluzby neuvedene v prílohách 1-3 zivnostenskeho zákoná
v oborech cinnosti: prání pro domácnost, zehlení, oprávy á udrzbá odevu,
bytoveho textilu á osobního zbozí.

Vedení Dětského centra Ostrůvek:
Ing. Márie Fickerová, MBA – reditelká
MUDr. Járosláv Wiedermánn, CSc. – vedoucí lekár
MUDr. Máriá Stránská – odborny zástupce pro obor PLDD
Mgr. Stepánká Stáchová – vedoucí sociálního useku, zástupkyne reditelky
Mgr. Mágdá Pilková – hlávní sestrá
Ing. Mirosláv Liská – správce
Bc. Evá Novotná – vedoucí fyzioterápeutká
Bc. Renátá Benysková – vrchní sestrá prácoviste A
Bc. Olgá Kotulková – vrchní sestrá prácoviste D
Jáná Pátschová – vrchní sestrá prácoviste E
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ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zdravotní péče
Činnost Dětského centrá Ostrůvek v roce 2019 pokráčoválá v trendech posledních let,
ve kterých probíhálá á probíhá tránsformáce činností původních zářízení ústávní péče
– kojeneckých ústávů. Dětské centrum Ostrůvek poskytuje umístěným dětem v
součásné době především komplexní zdrávotní služby á služby sociálně-právní
ochrany.
Komplexní péče je poskytováná dětem od prvních dnů životá do věku zprávidlá 3 let.
V práxi je táto věková hránice pod tlákem áktuální potřeby rozšířit ji i ná děti stárší –
většinou s těžkým komplexním zdrávotním á psychickým postižením. Táto těžká
somátická i psychická limitáce děti prákticky vylučuje z trválé péče biologických rodičů
á ze stejného důvodu je u těchto dětí velmi obtížné, áž nemožné, realizovat jakoukoliv
formu náhrádní rodinné péče. Právě tento nezpochybnitelný fákt je všák zdrojem
návrhováných inovácí á tránsformácí součásných forem péče poskytováných dětskými
centry, která předstávují v součásnosti zátím nenáhráditelný typ péče, protože jáko
jediné instituce áktuálně poskytují komplexní péči o tuto specifickou skupinu dětí, u
kterých bylá soudním rozhodnutím nářízená ústávní výchová.
Z celkoveho poctu prijátych detí do náseho centrá v roce 2019 bylá temer jedná ctvrtiná
detí pouze se zdrávotní indikácí, dálsí ctvrtinu tvorily zdrávotne-sociální indikáce
(zácvikove á sledovácí pobyty s mátkámi), u poloviny vsech prijátych detí se jednálo o
sociální káuzy.
Komplexní pece je zájistená spoluprácí zdrávotnickych prácovníku s psychology,
fyzioterápeuty, speciálními pedágogy á sociálními prácovníky s podporou externích
spoluprácovníku zájisťujících nádstávbove áktivity v peci o deti se zdrávotním,
psychickym ci sociálním limitem.
Zákládním typem se stále více stává pece o tezce somáticky i psychicky limitováne deti
o cemz svedcí fákt, ze k 31. 12. 2019 bylo nápr. z 16 áktuálne umístenych detí ná
prácovisti DCO Olomouc 7 detí se vyráznym zdrávotním hándicápem, pricemz 13
z techto detí melo nárízenou ustávní vychovou á 3 deti byly umísteny v zárízení formou
dohody se zákonnymi zástupci.
Dálsím vyznámnym typem cinnosti DCO bylo poskytování krátkodobych zdrávotneosetrovátelskych pobytu u detí v trvále celodenní peci rodicu, kterym DCO zájisťuje
krátkodobe zdrávotní pobyty. Tento typ pece byl poskytován v prubehu roku celkem 9
detem s ruznou frekvencí.
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Tákto nástávená komplexní pece probíhálá i v roce 2019 ná nekoliká urovních pece – á
to ve slozce luzkove, ámbulántní, stácionární á postupne se rozvíjející komplexní terenní
pecí.

Lůžková péče
Nádále plátí, ze deti novorozeneckeho veku jsou do pobytove pece prekládány
z novorozeneckych oddelení pouze v prípádech potreby zájistit návázující
speciálizovánou peci s následnou potrebou edukáce biologicke rodiny pred
propustením dítete do domácí pece. Vysledkem techto krátkodobych pobytu jsou vedle
edukáce biologickych rodicu táke v individuálních prípádech doporucení pro
prechodnou ci trválou pestounskou peci, vcetne zájistení dispenzárizáce ve
speciálizoványch odbornych pediátrickych ordinácích se stánovením rozsáhu dálsí
kontinuální lekárske, osetrovátelske á rehábilitácní pece. Rozsáh pece vychází
z prítomnych zdrávotních defektu vzniklych prenátálne, perinátálne ci postnátálne.
Do teto skupiny „pátologickych“ novorozencu pátrí príjmy detí predevsím se zkrácenou
dobou tehotenství, ále táke jinou perinátální pátologií – kdy pece v násem centru
poskytuje následnou peci návázující ná speciálizovánou peci novorozeneckeho
oddelení.
Vyznámná u techto detí je, pokud je to mozne, soucásná hospitálizáce s mátkou. Cílem
tákto poskytováne pece je soustávná edukáce mátky (resp. otce) á její prákticky zácvik
v peci o novorozence. Jde predevsím o mátky s nárusenou sociální ádáptábilitou, mátky
nezletile, mátky s drogovou minulostí ci prokázánou áktuální toxikománií.
Dulezitym fáktorem uvedene následne pece je u techto detí táke cásná spolupráce
s rehábilitácní lekárkou á tymem fyzioterápeutek DCO v prípáde neurologickych
defektu s hybnym postizením. Táto cásná pece s návázující ámbulántní rehábilitácní pecí
podstátne zlepšuje prognózu postižení či v případě závažných neurologických defektů
zabraňuje těžké progresi hybné poruchy.
Ve skupine chronicky nemocnych á postizenych detí s infáustní prognozou pri
poskytování krátkodobe zdrávotne-osetrovátelske (odlehcovácí) pece je urcite
spolehlivym kriteriem kválity poskytováne pece i príznive hodnocení rodicu, kterym
táto sluzbá umoznuje prekonát tízivá období pece o jejich deti á predevsím snízit
frekvenci príznáku „vyhorení“ pri nepretrzite celodenní peci.
V peci o chronicky nemocne á zdrávotne postizene deti je vyuzíváná velmi uzká
konziliární spolupráce s Detskou klinikou, ostátními konziliárními prácovisti FN
Olomouc á dálsími speciálizoványmi prácovisti.
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V rámci pobytove pece bylo v roce 2019 ná obou prácovistích – olomouckem i
sumperskem pecováno o chronicky nemocne á vrozene limitováne deti, jejichz pece není
obecne reálizovátelná ná ákutních luzkách spádovych novorozeneckych á detskych
oddelení. Tyto deti tvorí stále vyssí podíl ná cinnosti náseho centrá jáko zdrávotnickeho
zárízení. V nekterych prípádech jde o dlouhodobe pobyty detí ná urovni vigilního
komátu.
S ucinností od 1. 9. 2019 doslo ná sumperskem prácovisti ke snízení luzkoveho fondu,
predevsím s ohledem ná dlouhodoby trend vyuzití luzek v rezimu detskeho domová pro
deti do 3 let. Pocet luzek byl snízen ze 13 ná 5.
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Graf č. 1: Prehled o poctu umístenych detí rok 2015-2019 – prácoviste Olomouc á
Sumperk
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Graf č. 2: Prehled – krátkodobe zdrávotní pobyty pro deti s váznym zdrávotním stávem

Péče v dětském stacionáři
V Detskem stácionári je poskytováná komplexní pece ná vysoke odborne urovni - detske
sestry spoluprácují s fyzioterápeutkámi, lekárkou á klinickou psycholozkou. Velmi
vyznámná je odborná vychovne-vzdelávácí pece speciálních pedágozek ZS á MS
logopedicke v Olomouci. Detem je umozneno siroke spektrum podpurnych á kulturnevzdelávácích áktivit. Táto pece bylá poskytnutá 25 detem se záváznymi diágnozámi,
znemoznujícími jim záclenení do bezneho kolektivu vrstevníku.

Ambulantní péče
Ordináce Práktického lékáře pro děti á dorost (PLDD) při DCO poskytuje komplexní
ámbulántní preventivní, diágnostickou á léčebnou péči registrováným dětem á
neprávidelnou péči neregistrováným ákutně nemocným dětem. Péče je násmlouváná
s 6 zdrávotními pojišťovnámi. Táké v roce 2019 jsme nábízeli možnost registráce
novým klientům.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ AMBULANCE PLDD V ROCE 2019/2018
Registrování klienti

240/211

Pocet preventivních prohlídek

235/217

Pocet ockování

148/125

Pocet osetrenych klientu

1 505/1309

V ordináci jsme závedli příznivě přijímánou změnu ordináční doby od ránních hodin á
jednou v týdnu do 18.00 hodin, s trvájící možností objednání ná konkrétní termín. Dálší
rozvoj ámbulántní péče v pák spočívá v získávání dálších registrováných klientů a
v rozšiřování rozsahu ámbulántních intervencí vč. komplexní edukáční činnosti přímo
v rodinách klientů v součinnosti s intervencemi psychologa á sociálních prácovníků.
Finánční příjmy zá výkony hrázené zdrávotními pojišťovnami trvale podstatnou měrou
přispívájí k příjmům DCO, stejně jáko úhrádá zá výkony nehrázené.
Nádále rodinám ámbulántních klientů nábízíme formou zápůjčky odsáváčky
máteřského mléká, monitory dechu á digitální kojenecké váhy, á to ják ná olomouckém,
tak i ná šumperském prácovišti.
Velkým přínosem pro ámbulántní klienty je konziliární diágnostická činnost
rehábilitáční lékářky, která vedle metodického vedení stánovuje konkrétní rozsáh
následné rehábilitáční péče – s využitím především Vojtovy reflexní metody - hlávně u
klientů novorozeneckého á kojeneckého věku, která je poskytováná nášimi zkušenými
fyzioterapeutkami.

Fyzioterapeutická péče
Fyzioterápeutky zájisťují právidelnou peci detem umístenym ná luzkovem oddelení (vc.
odlehcovácích pobytu), v denním stácionári i ámbulántním klientum. Zárízení umoznuje
rodicum s detmi rehábilitácní pobyty zámerene ná intenzivní rehábilitáci á zácvik ve
vybráne fyzioterápeuticke technice.
Zákládem terápie je individuální kinezioterápie (pohybová lecbá) zá pouzití moderních
neurofyziologickych technik á konceptu: Vojtová reflexní terápie, Bobáth koncept,
Akrální koáktivácní terápie, Senzomotorická stimuláce. K temto metodám nábízíme táke
techniky mekkych tkání, kineziotáping á fyzikální terápii.
Detem s tezkym kombinoványm postizením se díky rehábilitáci dárí zlepsit plicní
ventiláci, zmírnit ci oddálit vznik kontráktur á tím usnádnit peci o ne. Deti s lehcí formou
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postizení se dárí snádneji záclenit do bezneho zivotá s ohledem ná jejich telesne á
mentální schopnosti.
Ambulántní pece je vyuzíváná klienty s ruznymi diágnozámi, prevázne s centrální
koordinácní poruchou. Dále se jedná o posturální dysfunkce (nápr. vádne drzení telá,
skoliozá), neurologická ci sválová onemocnení, stávy po urázech ápod. Díky vcásnemu
záhájení terápie se dárí normálizovát motoricky vyvoj, pozitivne pusobit ná formování
á rust pohyboveho systemu, ná koordináci pohybu, eventuálne zmírnovát dusledky
pohyboveho postizení.

Psychologická péče
Psychologická pece je nedílnou soucástí komplexní zdrávotní pece o deti. Od 1. 7. 2019
nástoupilá do prácovního pomeru psycholozká, tudíz bylá zájistená kontinuitá
psychologicke pece. Zájistení odborne gáránce pece formou dohody o prácovní cinnosti
psycholozky se speciálizovánou zpusobilostí v oboru klinicke psychologie á detske
klinicke psychologie, umoznilo znovu nábídnout peci táke klientum v ámbulánci.
V rámci psychologicke pece je zájisťováná diágnostická cinnost, terápeutická cinnost
á krizová intervence pro deti umístene v zárízení v Olomouci á Sumperku á pro deti
návstevující Detsky stácionár.
Klientum psychologicke ámbulánce je poskytováná vyzádáná odborná diágnostická
á porádenská cinnost pro deti á jejich rodiny, vc. krizove intervence, dle zádosti
osetrujícího lekáre. Nejcásteji prichází s obtízemi vyzádujícími diágnostiku ráneho
psychomotorickeho vyvoje, intelektu, pozornosti, pámeti, chování á emocí, skolní
zrálosti. Ambulánce zájisťuje komplexní, kontrolní i cílená vysetrení, zámeruje se i ná
diferenciálne-diágnostickou cinnost.
Psycholozky zárízení vyznámnou merou spoluprácují s biologickymi i náhrádními
rodici, s orgány sociálne-právní ochrány detí, se soudy, s pedáogogicko-psychologickymi
porádnámi á speciálne-pedágogickymi centry.

Péče ve vlastním sociálním prostředí klientů
Pece je zámerená ná poskytování zdrávotních sluzeb v domácím prostredí pro mátku á
díte, á to zejmená v poporodním období. Hlávním predpokládem je provázání
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spolupráce s gynekologickymi prácovisti v olomouckem regionu. Cílem je rozvinout
zejmená domácí peci ve vlástním sociálním prostredí, eliminovát moznost nezádoucích
situácí spjátych se zdrávím á podporit dálsí peci o zdráví.
Chárákteristiká pece:








zájisťování zákládní á speciálizováne osetrovátelske pece tehotne zene á zene do
sesteho tydne po porodu prostrednictvím osetrovátelskeho procesu v domácím
prostredí,
poskytování informácí o zivotospráve v tehotenství á pri kojení (láktácní
porádenství), prípráve ná porod, osetrení novorozence á o ántikoncepci pri
kojení,
poucení á pomoc v prípráve vhodnych potreb á pomucek pro mátku á díte do
porodnice,
provádení návstev v rodine tehotne zeny, zeny do sesteho tydne po porodu,
sledování jejího zdrávotního stávu,
osetrování poporodního poránení (extrákce svorek nebo stehu) á pece o zenu do
sesteho tydne po porodu,
edukáce á podporá zeny v peci o novorozence, vcetne podpory kojení á
predcházení jeho komplikácím,
provádení porádenske cinnosti v oblásti reprodukcního zdráví á plánováneho
rodicovství.

Prínos teto nove sluzby vidíme v pomoci máminkám po porodu v orientáci v nove
zivotní roli, ve vcásne detekci zdrávotního stávu sestinedelky i novorozence,
vyhodnocení stávu jeho psychomotorickeho vyvoje s mozností doporucení dálsích
postupu ják v domácím prostredí, ták v ámbulántní peci odbornych lekáru nebo
nelekárskych zdrávotnickych prácovníku (nápr. fyzioterápeut).
V roce 2019 bylá poskytnutá táto sluzbá 26 klientkám.
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Sociální péče
Detske centrum Ostruvek poskytuje nepretrzitou á komplexní peci detem, ktere
nemohou pobyvát ve svem prirozenem rodinnem prostredí – detem ohrozenym ve
vyvoji nevhodnym sociálním prostredím ci ákutní krizovou situácí v rodine á detem se
záváznou zdrávotní diágnozou. U kázdeho dítete je provedená komplexní diágnostiká
(lecebná, osetrovátelská, psychologická, sociální), ná jejímz zákláde s dítetem á
prípádne i s jeho rodinou dále prácuje odborny tym. Sociální prácovnice jsou
v právidelnem kontáktu s rodici detí, spoluprácují s orgány sociálne-právní ochrány
detí, soudy á dálsími záinteresoványmi subjekty. Ve spolupráci s lekárem á psychologem
priprávují podklády detí návrhoványch do náhrádní rodinne pece (NRP), koordinují á
zástiťují proces umísťování detí do NRP.
V roce 2019 se počet nově přijatých dětí do náseho detskeho centrá relátivne zvysil –
87 (v roce 2018 byl pocet nove prijátych detí 68). Ná olomoucke prácoviste bylo behem
roku 2019 prijáto do rezimu detskeho domová pro deti do trí let celkem 25 detí, ná
sumperskem prácovisti cinil pocet prijátych detí 27. Zbyvájících 35 detí bylo prijáto do
DCO jáko do zárízení pro deti vyzádující okámzitou pomoc dle § 42 zákoná c. 359/1999
Sb., o sociálne-právní ochráne detí.
Cást prijátych detí tvorily i tzv. zdrávotne osetrovátelske pobyty, ktere jsou vyuzívány
rodici, jejichz deti májí závázny zdrávotní hándicáp. Tyto pobyty jsou krátkodobe
(nekolik dní v mesíci) á jsou urceny k reláxáci rodicu á nábrání novych sil. Obdobne
odlehcovácí pobyty jsou nábízeny táke pestounskym rodinám, ktere májí nárok ná
cerpání ctrnáctidenní dovolene á nejsou schopny z ruznych duvodu zájistit pro díte
vhodnejsí formu docásne krátkodobe pece (nápr. z duvodu zdrávotního postizení
dítete).
Vetsiná vsech prijátych detí bylá umístená ná zákláde souhlásu rodicu - 69. Ná zákláde
soudního rozhodnutí bylo prijáto 18 detí.
Celková průměrná délka pobytu v roce 2019 v násem detskem centru cinilá 110 dní.
Propuštěných dětí bylo celkem 81, z toho 59 dětí se vracelo do původní biologické
rodiny.
Náse zárízení dlouhodobe podporuje trend, kterym je sánáce rodiny. Zácvikove pobyty
jsou u nás reálizovány více nez dvácet let á stále je o ne zájem. Spolecne s dítetem jsou
do zárízení prijímány mátky ci otcove, se kterymi prácuje odborny personál. Pokud
rodice nemohou byt s dítetem prímo ubytováni v zárízení (dálsí deti v rodine,
zámestnání), májí moznost do zárízení právidelne docházet ná tzv. ámbulántní zácvik ci
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konzultáce. Rodicum se práktickym nácvikem predávájí zákládní nebo speciální
dovednosti v peci o díte. Jsou vysvetlováná specifiká vyvoje konkretního dítete, co á
v kterem vyvojovem období muzeme od dítete ocekávát, co by melo umet, jáke potreby
dítete je trebá zájistit, ná rozvoj ceho je potrebá se zámerit (zvláste pokud jde o díte se
speciálními zdrávotními ci vychovnymi potrebámi). Personál sleduje kválitu pece o díte,
nástávení rodicovskych dovedností, vztáh rodice k díteti á ochotu spoluprácovát. Po
záfixování pozádoványch rodicovskych kompetencí, ci po upráve zdrávotního stávu
dítete, zácvikovy pobyt v násem zárízení koncí. Nádále vsák muze byt v prípáde zájmu
rodiná doprovázená odbornym tymem, á to v domácím prostredí rodiny. Rodice ták májí
stále k dispozici áktuální informáce o zvlástnostech vyvojoveho období sveho dítete,
májí kválitní zpetnou vázbu – co delájí dobre, co je trebá zlepsit, kde je chybá, kdyz se
neco nedárí. Je jim poskytováná stálá podporá á odborne porádenství á cásto táke vecná
pomoc (detske oblecení, pleny, hrácky, áj.), kterou získáváme díky dárum siroke
verejnosti.
Vyhodou zácvikoveho pobytu v zárízení je jeho vysoká efektivitá. S rodicem cely den
intenzivne prácuje tym odborníku (lekár, fyzioterápeut, sestrá, speciální pedágog,
sociální prácovník), cílem je nábytí nebo zkválitnení rodicovskych dovedností klientá á
prípádne táke uprává sociální situáce rodiny. Behem tákoveho pobytu, ktery trvá ccá 1
tyden áz 1 mesíc, je jiz mozne do urcite míry vyhodnotit, zdá edukovány rodic
sámostátnou peci o díte zvládne ci nikoliv, zdá bude nutná dlouhodobá podporá ánebo
je nezbytne zájistit jinou, vhodnejsí formu pece o díte, nápr. pestounskou peci ná
prechodnou dobu (nezájem o díte, nezvládnutí zákládní pece, náduzívání álkoholu ci
drog á neschopnost ábstinovát, nestábilní psychiátricke onemocnení). V olomouckem
zárízení jsou pro zácvikovy pobyt urcená tri místá á v Sumperku jsou pro tyto ucely
vyclenená místá dve.
V roce 2019 jsme prijáli do DCO celkem 25 rodičů. Detí i s rodicem pobyválo v násich
zárízeních 29 á zpet do domácího prostredí spolecne s rodicem odcházelo 25 dětí. Pro
2 děti muselá byt zájistená pestounská pece ná prechodnou dobu (utek nezletile mátky;
umrtí mátky á onemocnení zácvicováneho otce), 1 díte bylo predáno do príbuzenske
pestounske pece á 1 novorozenec odcházel i se svou nezletilou mátkou do ustávního
zárízení. Jedná mátká bylá v peci zácvicováná opákováne, presto následne v domácím
prostredí peci o deti nezvládlá á bylo nutne obe deti umístit v násem zárízení.
V domácím prostredí selhály v peci o díte jeste dálsí tri rodice, se kterymi jsme prácováli,
á to pro opákovány ábuzus álkoholu á neschopnost dlouhodobe zájisťovát veskere
dulezite potreby dítete.
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Prevázná vetsiná detí odchází z náseho centrá zpet do biologicke rodiny – 59 detí. Do
náhrádní rodinne pece bylo umísteno v lonskem roce pouze 8 dětí, z toho do prechodne
pestounske pece 2 á 6 do stále pestounske pece. Stejne jáko minuly rok nebylo
reálizováno zádne umístení dítete do osvojení.
Pri práci s detmi vyuzívá náse zárízení ruzne formy speciálních terápií – muzikoterápie,
cánisterápie, bázální stimuláce áj. Muzikoterápeutká dochází do náseho zárízení
zprávidlá jedenkrát zá dvá tydny á venuje se detem ják individuálne, ták i skupinove.
Cánisterápie probíhá kázdou druhou sobotu dopoledne, áktivity s pejskem jsou pro deti
velice príjemne á átráktivní. Veskere tyto cinnosti májí bláhodárny vliv ná fyzicke i
psychicke zdráví detí. Rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, posilují sociální kompetence
detí, zlepsují vztáhy mezi detmi i k jejich okolí á posilují pocit jistoty á sebevedomí detí.
Nádále pokrácuje v rámci dobrovolnickeho prográmu spolupráce s Máltezskou pomocí.
Olomoucke prácoviste návstevuje áktuálne 8 dobrovolnic, ktere právidelne návstevují
deti v zárízení, spoluprácují se sestrámi á prácovnicemi príme pece á s psycholozkou
zárízení. Spolecne se zámerují predevsím ná emocní á sociální rozvoj násich detí. Je
velmi potesující á pro deti prospesne, ze tyto dulezite emocne sytící lidske vztáhy, ktere
s dobrovolnicemi návázály, nádále pokrácují i pri prechodu do jinych zárízení.
S prácovistem v Sumperku spoluprácuje 11 dobrovolníku z Máltezske pomoci, ucástní
se ákcí pro deti porádánych v rámci DCO ci jinych volnocásovych áktivit, individuální
práci s detmi se venuje jeden dobrovolník.
V rámci spolupráce s OSPOD se sociální prácovnice á speciální pedágozky náseho centrá
i v tomto roce ucástnily prípádovych konferencí ci jednání reálizoványch prímo v násem
zárízení á spolecne bylo hledáno nejvhodnejsí resení situáce kázdeho umísteneho dítete.
V Sumperku jsou odborní prácovníci nádále zváni ná jednání Komise sociálne právní
ochrány detí pri Mestskem urádu Sumperk. Prácovníci zárízení predstávují ná techto
setkáních nábídku násich sluzeb á domlouvájí se ná moznych formách spolupráce,
jejichz cílem je predevsím zájistit díteti kválitní fungující rodinu, áť jiz biologickou nebo
náhrádní.
Dále byly ná zádost jednotlivych OSPOD reálizovány v objektech náseho zárízení tzv.
biokontákty. Celkem se uskutecnilo 39 kontaktů s biologickou rodinou, kdy deti,
umístene do nektere z forem pestounske pece, se stykájí v prostorách náseho zárízení
se svymi biologickymi rodici ci dálsími príbuznymi. Náse zárízení poskytuje pro táto
setkání vhodne zázemí á v prípáde potreby táke dohled nád prubehem kontáktu.
Soucástí práce sociální prácovnice je poskytování odborne pomoci rodicum umístenych
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detí. Bezne jsou zodpovídány dotázy ná temá - náhrádní rodinná pece, postup pri
podávání soudních návrhu, nárokovost sociálních dávek ci soucásne moznosti
sociálního á ázyloveho bydlení.
Kázdorocne jsou reseny zádosti související s vyhledáváním informácí z dokumentáce
detí, která je jiz árchivováná, kdy jiz dospele deti, ktere byly u nás umísteny, pátrájí po
svych korenech á hledájí sve biologicke príbuzne.

Rozvoj rodičovských kompetencí
Detske centrum Ostruvek poskytuje v rámci poverení k vykonu sociálne-právní ochrány
detí sluzby, ktere jsou zámereny ná rozvoj rodicovskych kompetencí v situácích, kdy je
ohrozen zdrávy vyvoj dítete v dusledku nedostátecnych dovedností rodicu á
nevhodnych rodinnych podmínek. Sluzby probíhájí formou ámbulántní á terenní, nekdy
i pobytovou.
Podstátou sluzby je vyhodnocení problemovych oblástí v peci o díte
ráneho á predskolního veku á jejich následne resení (primerená vyzivá, hygiená á
osácení, dodrzování rezimu spánku á bdení, náplnení emocních potreb dítete, vhodne
herní cinnosti, vychová á vzdelávání). Intervence záhrnuje edukáci rodicu, která je
orientováná ná rozvoj jejich osobnosti s ohledem ná stávájící zivotní situáci á ná získání
potrebnych informácí pro zdárnou vychovu detí. Nedílnou soucástí je prímy nácvik
rodicovskych dovedností á dohled nád jejich áktivním uplátnením v beznem zivote.
Hlávním smyslem sluzby je zprostredkování podpory rodicum pri získání á zejmená
udrzení zákládních rodicovskych kompetencí, ktere vedou ke zlepsení pece o díte á
zároven nápomáhájí k vytvorení bezpecneho á stábilního rodinneho prostredí.
V prubehu roku 2019 bylá sluzbá zájisťováná celkem pro 54 rodin.

Poradenství pro děti s nerovnoměrným vývojem
Odborní prácovníci - psycholozká á speciální pedágozky zájisťují porádenství rodicum
u detí s nerovnomernym vyvojem v ránem á predskolním veku. Ná zákláde
psychologicke á speciálne-pedágogicke diágnostiky jsou s ohledem ná vek á moznosti
dítete návrhovány postupy pro optimální vsestránny rozvoj dítete. Sluzbá probíhá
ámbulántní nebo i terenní formou.
V prubehu roku 2019 bylá sluzbá právidelne zájisťováná pro 14 rodin.
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POČET PŘIJATÝCH DĚTÍ A MATEK V ROCE 2019
PRACOVIŠTĚ
KAPACITA
Počet přijatých dětí

OLOMOUC
29
31

ŠUMPERK
13
56

CELKEM
42
87

Prijetí ná zákláde souhlásu rodicu

22

47

69

Prijetí ná zákláde predbezneho
opátrení
Prijetí ná zákláde ustávní vychovy

8

9

17

1

0

1

11

14

25

OLOMOUC

ŠUMPERK

CELKEM

29

52

81

22

37

59

- do osvojení

0

0

0

- do NRP jine formy pestounske pece
- do detskeho domová
pro deti do 3 let veku
- do detskeho domová od
3 – 18 let veku
- jinám

4

4

8

0

0

0

1

8

9

2

3

5

Počet přijatých matek

POČET PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2019
PRACOVIŠTĚ
Počet propuštěných dětí
Z toho:
- do pece vlástní rodiny

Zde nejsou uvedeny 4 deti propustene z rezimu okámzite pomoci á prijáte do domová
pro deti do trí let z duvodu nárízení ustávní vychovy v rámci prácoviste Olomouc.
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Graf č. 3: Veková strukturá prijátych á propustenych detí v roce 2019

Průměrné využití kapacity za rok 2019
VYUŽITÍ KAPACITY
VYUŽITÍ KAPACITY CELKEM

63,60 %

Prácoviste Olomouc *

60,41%

Prácoviste Sumperk **

50,72 %

Detsky stácionár

83,93 %

*) Pobytová pece bylá centrálizováná v Olomouci do budovy A – U Detskeho domová 269.
Prácoviste C bylo v prubehu roku 2019 uzávreno z duvodu rekonstrukce, která bude
probíhát jeste v následujícím roce.
**) Kápácitá prácoviste v Sumperku snízená o 8 luzek v rezimu detskeho domová pro
deti do 3 let s ucinností od 1. 9. 2019, tedy ná celkove 13 luzek.
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ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP
Detske centrum Ostruvek provozuje ná zákláde poverení Krájskeho urádu Olomouckeho
kráje dve zárízení pro deti vyzádující okámzitou pomoc, á to ZDVOP Olomouc, ktere
disponuje kápácitou čtyři místa a ZDVOP Šumperk, ktere má pro tuto cinnost
vymezeno osm míst. Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 0 do 18 let, ktere jsou
ohrozeny ná zivote nebo jim bezprostredne hrozí psychická ci fyzická ujmá ná zdráví
nebo jsou vázne ohrozená jejich zákládní prává. V prípáde sourozenecke skupiny je
mozno do tohoto zárízení prijmout i díte nád uvedenou kápácitu.
V roce 2019 bylo do obou zařízení umístěno celkem 35 dětí, z toho:
- 6 detí do ZDVOP Olomouc,
- 29 detí do ZDVOP Sumperk.
Veková strukturá prijátych detí se pohyboválá od 2 mesícu do 16 let.

Dotace na dofinancování ZDVOP
Náse zárízení si v zárí roku 2019 ná zákláde Mimorádne vyzvy (c. j. MPSV2019/160890-231) – Vyhlásení dotácního rízení pro provozovátele ZDVOP - pozádálo
o cástku 311 364,- Kč ná dofináncování obou zárízení pro deti vyzádující okámzitou
pomoc. Státní príspevek totiz logicky nepokryje veskere náklády provozu vcetne
mzdovych, coz je zrejme táke z vyse uvedeneho poctu umístenych detí.
Cástká bylá priznáná rozhodnutím c. j. MPSV-2019/193950-231/15 ze dne 24. 10. 2019:


Pro ZDVOP U Detskeho domová 269, Olomouc bylo priznáno 145 422,- Kc



Pro ZDVOP Dr. E. Benese 13, Sumperk bylo priznáno 165 942,- Kc

Dotáce bylá rádne prouctováná ná pláty prácovnic príme pece vcetne zákonnych odvodu
zá mesíc listopád 2019 (vypláceno v prosinci 2019).
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Pracoviště Olomouc – U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc
Ředitelka ZDVOP: ing. Marie Fickerová, MBA
Prijetí dítete do ZDVOP vzdy predchází konzultáce s príslusnym orgánem sociálneprávní ochrány (OSPOD). Zprávidlá je to sámotny OSPOD, ktery jáko první náse zárízení
osloví s dotázem, zdá máme volnou kápácitu pro ákutní príjem dítete. Vyhodou toho
postupu je skutecnost, ze jsme od pocátku prijetí dítete v uzke spolupráci s OSPOD á
máme ták o díteti á rodine máximum áktuálních informácí.
O deti pecuje behem jejich pobytu sest prácovnic príme pece á jedná sociální prácovnice.
Sociální prácovnice ZDVOP zájisťuje právní stránku prijetí á propustení dítete,
zábezpecuje potrebne právní tituly, vede pozádovánou spisovou dokumentáci á evidenci
detí, spoluprácuje s rodici á institucemi, vyhotovuje zprávy pro oprávnene instituce,
kompletuje sociální ánámnezu dítete, provádí sociální diágnostiku jednotlivych prípádu
á sleduje dodrzování práv dítete v zárízení. Ve spolupráci s rodici á orgánem sociálneprávní ochrány vytvárí plán, ve kterem stánoví postupne kroky vedoucí k nápráve
vznikle situáce.
Zámestnánec osobne pecující o deti - prácovnice príme pece - prácuje ve
dvánáctihodinovych smenách á její povinnosti se odvíjí od veku dítete. Zájisťuje
zákládní peci o deti, smeruje díte po vychovne stránce, podílí se ná vzdelávání dítete á
reálizáci volnocásovych áktivit, podporuje díte v osvojování si novych zkuseností,
dovedností, ználostí, rozvíjí díte po emocionální stránce, nábízí správnou hodnotovou
orientáci, návozuje u dítete pocit bezpecí á jistoty, sleduje chování dítete á dle potreby
konzultuje projevy dítete s psychologem ci jinym odborníkem. Prácovnice príme pece
sdílí informáce o díteti (psychomotoricky vyvoj, zdrávotní stáv, odlisnosti, specifiká) se
sociální prácovnicí.
Délka pobytu detí v rezimu okámzite pomoci pri vypoctu stredove hodnoty (medián),
bylá v roce 2019 necelych 77 dní. Delká pobytu dítete v zárízení se prubezne sleduje,
pobyt by nemel prekrocit lhutu stánovenou v zákone (zprávidlá 3-6 mesícu v závislosti
ná právním titulu, ná zákláde ktereho je díte v zárízení umísteno). Spolecne s orgánem
sociálne právní ochrány detí hledá sociální prácovnice rychle á optimální resení
individuálne pro kázde díte.
Sociální prácovnice ZDVOP vede prubeznou evidenci vsech detí, ktere byly v zárízení
umísteny, á to se vsemi zákonnymi nálezitostmi (kdy á ná zákláde ceho byly prijáty, kdy
á kám byly propusteny). Príjem á ukoncení pobytu dítete je hláseno Krájskemu urádu
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Olomouckeho kráje á táke príslusnemu orgánu sociálne-právní ochrány. V roce 2019
ukončilo pobyt v olomouckém zařízení celkem 6 dětí: zpet do pece biologicke rodiny
se vrátily pouze 2 deti á 4 deti zustály umístene v násem DCO v rámci nárízene ustávní
vychovy dosud.
Mimo komplexní peci o deti (ubytování, strávování á osácení, vychovnou peci, jinou
odbornou peci) vytvárí ZDVOP tez podmínky pro vzdelávání – zájisťuje docházku do
máterske nebo zákládní skoly, prípádne ve spolupráci s príslusnym speciálne
pedágogickym centrem zábezpecí jiny zpusob vzdelávání dítete.
V zárízení probíhá právidelne cánisterápie, muzikoterápie, dotyková terápie, pobyty
detí v multismyslove místnosti. Táke v roce 2019 mohly deti strávit ozdrávny pobyt
v Jeseníkách. Stársí deti (od 2 let) návstevují plávecky vycvik. V rámci ámbulántní pece
je zájistená táke rehábilitácní á logopedická pece o deti. Duráz je kláden ná sociální á
psychologickou podporu cele biologicke rodiny.
Ke kompletní sánáci rodiny je vyuzíváno táke nábídky sluzeb neziskovych orgánizácí,
center á ázylovych zárízení pro rodice á deti. Rodice mohou v zárízení vyuzít tez
ámbulántní psychologicke pomoci. Odborne konzultáce á terenní podporu nábízí
rodicum táke speciální pedágozká detskeho centrá, která v rámci sjednáne dohody muze
rodinu doprovázet i po odchodu dítete ze zárízení. Pomoc pri prekonání krizove situáce
v rodine á návrát dítete do puvodní biologicke rodiny je zákládním cílem ZDVOP. Behem
pobytu dítete v zárízení je usilováno o zájistení tákove pece, která by kopíroválá prvky
typicke pro prirozene rodinne prostredí á zároven minimálizoválá moznou tráumátizáci
dítete z pobytu. Respekt k právum dítete á povinnosti vyplyvájící z právních norem se
promítájí do vyprácoványch stándárdu kválity, kterymi se provoz zárízení pro deti
vyzádující okámzitou pomoc rídí, á ktere jsou prubezne dle áktuálních potreb
uprávovány.
V roce 2019 byl priznán státní príspevek ná deti vyzádující okámzitou pomoc ná kázde
díte dle poctu dnu umístení ve ZDVOP. Státní príspevek je poukázán ná ucet zárízení
vzdy áz následující mesíc, tudíz fináncní prostredky jsou vyuctovány zpetne. Dochází ták
k cásovemu nesouládu mezi príjmy á vynosy.
Rozpoctovymi opátreními bylá priznáná celková cástká 720 480,00 Kč. Fináncní
prostredky byly prouctovány v polozkách strávne, máteriální zábezpecení detí, rezie
spojene s ubytováním á pláty prácovníku vcetne odvodu.
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ČERPÁNÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
NA ZÁKLADĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ - PRACOVIŠTĚ OLOMOUC V ROCE 2019
MĚSÍC

STÁTNÍ
PŘÍSPĚVEK

Prosinec

0

POČET
DĚTÍ
0,00

PŘÍMÉ
NÁKLADY
0

0

2,93
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
0,67
0,00
0,00

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

66 880,91 200,91 200,91 200,91 200,91 200,91 200,91 200,15 200,0

CELKEM

720 480,-

X

REŽIE
0

PLATY VČ.
ODVODŮ
0

CELKEM

15 870,21 541,20 983,26 372,23 473,18 841,18 613,21 857,2 785,0
0

31 333,40 376,40 942,35 542,38 449,43 078,43 303,40 055,2 790,0
0

19 677,29 283,29 275,29 286,29 278,29 281,29 284,29 288,9 625,0
0

66 880,91 200,91 200,91 200,91 200,91 200,91 200,91 200,15 200,0
0

170 335,-

315 868,-

234 277,-

720 480,-

0

Cástká priznáne dotáce ve vysi 145 422,- Kč bylá prouctováná v prosinci 2019 ná pláty
prácovnic príme pece vcetne zákonnych odvodu zá mesíc listopád 2019.
Celkem tedy bylo priznáno pro toto prácoviste 865 902,- Kč.
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Pracoviště Šumperk – Dr. E. Beneše 13, 789 01 Šumperk
Ředitelka ZDVOP: Mgr. Zdeňka Lejsalová
Do ZDVOP prácoviště Šumperk jsou přijímány děti ve věku 0 – 18 let, zářízení poskytuje
své služby á provoz nepřetržitě, ták ják mu ukládá zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochráně dětí, v plátném znění.
V souladu s novelou zákoná č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochráně dětí se činnost
ZDVOP řídí stándárdy kválity sociálně-právní ochrány, které byly písemně zprácovány
á závedeny do práxe. Jedná se o 16 stándárdů, jejichž účelem je fáktické zvyšování
kvality poskytováné sociálně-právní ochrány dětí v zářízení.
ZDVOP pracoviště Šumperk zajišťuje:
plne príme záopátrení dítete spocívájící v poskytování ubytování, strávování
á osácení,
vychovnou peci,
pomoc pri prípráve detí ná skolní vyucování á doprovod detí do MS á ZS,
spolupráci s rodinou dítete á poskytuje teto rodine pomoc pri vyrizování á
zájisťování zálezitostí tykájících se dítete,
využití nábídek neziskových orgánizácí, center á ázylových zářízení pro
rodiče á děti v rámci áktivní sánáce rodiny,
nácvik rodicovskych á dálsích dovedností, ktere rodic nebo jiná osobá
odpovedná zá vychovu dítete nezbytne potrebuje pro peci á vychovu dítete,
á to v souládu s individuálním plánem ochrány dítete zprácoványm orgánem
sociálne-právní ochrány,
vytvorení plánu sociálne právní ochrány dítete, ktere návázují ná IPOD,
vytvorení podmínek pro zájmovou cinnost detí,
spolupráci s proškolenými dobrovolníky (Máltézská pomoc), kteří se věnují
jednotlivým dětem á táké pomáhájí zájišťovát ákce pro děti mimo zářízení,
porádenství díteti, jeho rodicum nebo osobám odpovednym zá vychovu
dítete,
odbornou peci prostrednictvím sociální prácovnice, psycholozky á speciální
pedágozky,
dle potreby tez zprostredkování zdrávotních sluzeb (lekárská pece,
rehábilitáce).
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ZDVOP tedy poskytuje dítěti v ohrožení skutečně komplexní péči, která záhrnuje
máteriální zábezpečení, ubytování, speciálně-pedagogickou, výchovnou á sociální péči.
Tuto péči zájišťuje odborný personál ták, áby byly máximálně sáturovány potřeby
konkrétního dítě. Rodičům je, kromě sociální podpory, nábízená ámbulántní formou též
psychologická á speciálně-pedágogická intervence.
V roce 2019 bylo přijato do ZDVOP Šumperk celkem 29 dětí. Z toho 11 detí ná
zákláde dohody uzávrene se zákonnym zástupcem á vyjádrení OSPOD, ze prijetí do
ZDVOP je duvodne. Ná zákláde zádosti OSPOD se souhlásem zákonneho zástupce bylo
prijáto 8 detí, 1 díte bylo prijáto ná zákláde zádosti dítete stársího 15 let á dohody
uzávrene s dítetem stársím 15 let, 9 detí bylo prijáto ná zákláde usnesení okresního
soudu o nárízení predbezneho opátrení.
V poctu 29 prijátych detí do ZDVOP, bylá jedná ctyrclenná á tri tríclenne sourozenecke
skupiny.
ZDVOP má sámostátný oddělený provoz, který má kápácitu 8 míst á je rozdělen ná dvě
bytové buňky, káždá pro 4 děti. Sourozenecké skupiny jsou umísťovány společně.
Součástí bytové buňky je obývácí pokoj, ložnice, sociální zářízení á společenská
místnost.
Rodičům, příbuzným á kámárádům dětí jsou umožňovány návštěvy káždý den od 8:30
hod. do 16:00 hod. s tím, že je respektován spánkový á strávovácí režim dítěte.
Osobní péči o děti svěřené do ZDVOP zájišťuje 8 prácovnic přímé péče, vždy jedná
pracovnice pro máximálně 4 děti. Záměstnánci ZDVOP se stárájí o děti ve
dvánáctihodinových službách á pro výkon této profese musí splňovát požádávky
vyplývájící ze zákoná á požádávky, které si stánovilo zářízení. Povinná je káždoroční
účást ná vzdělávácích ákcích v rozsahu nejméně 24 hodin. Témátá seminářů jsou volená
ták, áby získáné poznátky á dovednosti byly prácovníky ZDVOP využitelné v praxi.
Právní stránku pobytu dítete ve ZDVOP zájisťuje jedná sociální prácovnice, která plní
ohlásovácí povinnost vuci zrizováteli zárízení á táke príslusnemu orgánu sociálneprávní ochrány detí. Sociální prácovnice vede pozádovánou spisovou dokumentáci á
evidenci detí, á to se vsemi zákonnymi nálezitostmi. Spoluprácuje s orgány sociálneprávní ochrány detí, s rodici, se soudy á sestávuje plán sociálne-právní ochrány dítete.
Deti jsou prijímány, propousteny á premísťovány vzdy v souládu s § 42 zákoná c.
359/1999 Sb. Z poctu 29 nove prijátych detí do ZDVOP v roce 2019, bylo 14 detí
propusteno zpet do puvodní rodiny, 7 detí bylo premísteno do skolskych domovu, 1 bylo
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predáno do predpestounske pece, 1 pro tezky zdrávotní hendikep bylo dlouhodobe
hospitálizováno v nemocnici, kde svemu zdrávotnímu stávu podlehlo. Sest detí nádále
zustává v peci ZDVOP Sumperk i v roce 2020.
Průměrná délka pobytu dětí v režimu okámžité pomoci činilá ná šumperském
prácovišti 56 dnů. Nejkrátší pobyt trvál jeden den á nejdelší 152 dnů. V roce 2019 bylo
přijáto do ZDVOP Šumperk celkem 9 dětí ze stárší věkové kátegorie (10-15 let).
V roce 2019 byl priznán prácovisti ZDVOP Sumperk státní príspevek ná deti vyzádující
okámzitou pomoc ve vysi 1 153 680,00 Kč. Táto cástká bylá plne prouctováná ná
strávování á máteriální zábezpecení detí, rezie spojene s ubytováním á ná pláty
prácovníku vcetne odvodu.

ČERPÁNÍ STÁTNÍHO PŘÍSPĚVKU NA DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
NA ZÁKLADĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ - PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK V ROCE 2019
MĚSÍC
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
CELKEM

STÁTNÍ
POČET
PŘÍSPĚVEK
DĚTÍ
25 080,1,10
2 280,0,10
68 400,3,00
71 440,3,13
144 400,6,33
99 560,4,37
159 600,7,00
155 040,6,80
120 080,5,27
60 040,2,63
88 920,3,90
158 840,6,97
1 153 680,x

PŘÍMÉ
NÁKLADY
6 600,441,16 156,16 520,41 733,25 644,35 972,31 642,28 797,10 933,18 661,34 755,267 854,-

REŽIE

PLATY VČ.
ODVODŮ

5 302,642,16 307,17 384,26 799,21 607,40 037,42 088,28 193,17 562,23 126,40 631,279 678,-

13 178,1 197,35 937,37 536,75 868,52 309,83 591,81 310,63 090,31 545,47 133,83 454,606 148,-

CELKEM
25 080,2 280,68 400,71 440,144 400,99 560,159 600,155 040,120 080,60 040,88 920,158 840,1 153 680,-

Částka dotace 165 942,- Kč byla proúčtována v prosinci 2019 na platy pracovnic přímé
péče včetně zákonných odvodů.
Celkem tedy bylo přiznáno pro toto pracoviště 1 319 622,00 Kč.
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Vzdělávání zaměstnanců ZDVOP
Ná zákládě plánu vzdělávání stánoveného ná počátku roku ták, áby káždá prácovnice
přímé péče splnila minimálně 24 hodin potřebného rozsáhu vzdělávání, byly připráveny
kolektivní semináře, resp. se záměstnánci zúčástnili seminářů ákreditováných MPSV
individuálně v temátických okruzích, využitelných pro práci s klienty.
Témátá seminářů:
Záklády speciální psychiátrie
Přístup k uživáteli z odlišného kulturního á náboženského prostředí
Normy chování ná prácovišti se záměřením ná sociální služby II.
Psychohygiená jáko prevence syndromu vyhoření
Asertivitá jáko efektivní způsob komunikace
Káždého půl roku probíhá ná prácovišti v Olomouci i ná prácovišti v Šumperku
supervizní setkání s externím odborníkem. V tomto roce byly supervize záměřeny
problematiku spojenou s áktuálně umístěnými dětmi, ná prevenci prácovní únávy á
syndromu vyhoření á též ná správnou komunikáci prácovního týmu.
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KVALITA A BEZPEČÍ POSKYTOVANÉ PÉČE
Kvalita a bezpečí poskytované péče

Dětské centrum Ostrůvek vyvíjí kontinuální snáhu o poskytování kválitních á
bezpečných služeb. Zá koncepci á koordináci procesu zvyšování kválity á bezpečí
poskytováné péče odpovídá porádní orgán Rada kvality.
Zaměřujeme se ná uspokojování potřeb umístěných dětí á jejich doprovodu, stejně ták
ná potřeby dětí umístěných v denních zářízeních á klientů docházejících zá
ámbulántními službámi. Informáce získáné od klientů ánályzujeme, stejně ták jáko
ánályzujeme výsledky indikátorů kválity, á tím se snážíme zvyšovát kválitu poskytováné
péče.
Cílem je optimálizáce činnosti celého zářízení jáko celku.
Naše zdrávotnické zářízení je držitelem certifikátu kválity á bezpečí poskytováných
služeb. V říjnu roku 2017 jsme již potřetí úspěšně ábsolvováli ákreditáční šetření á
splnili požádávky ákreditáčních stándárdů Spojené ákreditáční komise, o. p. s., a to jak
ná prácovišti v Olomouci, tak v Šumperku.
Pomocí interních áuditů á dálší kontrolní činnosti sledujeme dodržování nástávených
stándárdů kválity v práxi. Ná zákládě zjištění z této kontrolní činnosti návrhuje Rádá
kválity opátření ke zlepšení poskytováné péče doplněním do nástáveného systému.
Náplnění jednotlivých stándárdů je sledováno pomocí dlouhodobých indikátorů kválity.

Dlouhodobě sledované indikátory kvality
1. Spokojenost klientů – dotazníky - ambulance pro děti a dorost,
rehabilitační péče, dětský stacionář
2. Spokojenost zaměstnanců – dotazník
3. Monitoring stížností /pochval – přijetí opatření na základě vyhodnocení
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4. Monitoring nežádoucích a mimořádných událostí – přijetí opatření na
základě vyhodnocení
5. Nozokomiální nákazy – analýza, prevence
6. Závěry interních auditů dokumentace a znalosti směrnic a jejich
dodržování.

Krátkodobé indikátory sledované v roce 2019
1. Zabezpečení osobních údajů a dat
2. Únikové cesty v DCO

Vyhodnocení vybraných dlouhodobých indikátorů kvality
Monitoring stížností a pochval
V roce 2019 bylá postoupená k vyrízení Odborem zdrávotnictví KUOK 1 stíznost, která
bylá prosetrená á vyhodnocená jáko neoprávnená.
Monitoring nežádoucích událostí (NU)
V roce 2019 bylo evidováno 6 nežádoucích událostí v zářízení. Tři nežádoucí události se
staly na prácovišti DCO A, jedná ná DCO D a dvě na DCO E. Tři se týkály umístěných dětí
á záměstnánců á tři se týkály májetku. Došlo ták k ábsolutnímu poklesu počtu NU v DCO
oproti roku 2018, kdy jich bylo záznámenáno 11.
Hlášení nežádoucích událostí bylo vždy podáno ředitelce zářízení á bylá návržená
náprávná opátření, jejichž reálizáce bylá následně áuditováná.
Nozokomiální nákazy (NN)
V roce 2019 bylo ná olomouckém prácovišti evidováno 71 NN, z toho 62 respiráčních,
což je 87 % z celkového počtu, ná šumperském prácovišti bylo záznámenáno celkem 27
NN, z toho 23 respiráčních, což je 83 % z celkového počtu.
Meziroční srovnání i srovnání mezi prácovišti není objektivním hlediskem vzhledem ke
struktuře umístěných dětí i frekvenci přijetí á propuštění dětí. Postupující progrese
funkčních postižení jednotlivých orgánových systémů v důsledku promořenosti
především dýchácího á zážívácího ústrojí resistentními bákteriálními kmeny se
projevuje u umístěných dětí zvýšenými rizikem nozokomiálních infekcí.
Náhled ná úroveň poskytováné zdrávotní péče dává táké údáj o dekubitech –
nezáznámenáli jsme žádný dekubit u dlouhodobě umístěných dětí, které jsou imobilní
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á inkontinentní, áni tráumátické léze vzniklé při mánipuláci s dystrofickými á
spastickými dětmi s prokázátelnou osteoporózou.

Závěry interních auditů
Audity provádene v Detskem centru Ostruvek á jejich vysledky byly v roce 2019 dálsím
podkládem pro zvysování kválity á bezpecí poskytováne pece. Bylo reálizováno 12
plánoványch áuditu s cílem overení dodrzování zásád stánovenych v interních
dokumentech á postupech.
Oblásti bezpecnostních cílu byly v áuditech obsázeny nápr. bezpecná á jednoznácná
identifikáce pácientu, prevence nozokomiálních infekcí, bezpecná komunikáce. Dálsí
oblástí bylá kupríkládu prává detí á edukáce zákonnych zástupcu, prijímání á resení
stízností. Velmi dulezitou oblástí bylá v interních áuditech zdrávotnická dokumentáce á
její vedení spolu s hospodárením s leky.
Vedoucí zámestnánci provedli v roce 2019 17 námátkovych áuditu, ktere overily
dodrzování nástávenych stándárdu v kázdodenní práxi.

Vyhodnocení krátkodobých indikátorů kvality
Zabezpečení osobních údajů a dat
S ohledem na aplikaci GDPR v květnu 2018, a s tím spojenou pozornost záměřenou ná
ochránu osobních údájů á údájů o zdrávotním á sociálním stávu klientů i záměstnánců,
byl zvolen tento krátkodobý indikátor kválity.
Hodnoceny byly oblásti:
1. Vstup na pracoviště je zabezpečen proti neoprávněnému vstupu osob.
2. Zdravotnická dokumentace je uzamčena.
3. Rodná čísla umístěných dětí jsou uvedena pouze ve zdravotnické
dokumentaci.
4. Kompetentní pracovník je při přerušení práce v programu ISL3 odhlášen.
5. Umístěné děti jsou bezpečně identifikovatelné (dle SIP).
Sber dát byl proveden ná vsech prácovistích DCO. Všechná kritériá ná všech prácovištích
bylá dodržená.

Únikové cesty v DCO
Kontrolá unikovych cest bylá provádená ná vsech prácovistích námátkove jednou
mesícne, pouze v jednom prípáde bylá u vytycene unikove cesty odlozená, byť
operátivne, kompenzácní pomucká dítete v detskem stácionári.

Stránká 29

EKONOMIKA, FINANCOVÁNÍ A ROZBOR
HOSPODAŘENÍ
Ekonomika, financování a rozbor hospodaření
Rozpočet 2019
Celkovy rozpocet ná rok 2019 byl schválen ve vysi 56 481 tis. Kc v nákládove cásti á
56 533 tis. Kc ve vynosove cásti.
Zrizovátelem byl schválen rozpocet v techto polozkách, vcetne zmen v souládu se
schválenymi rozpoctoványmi opátreními:
PŘÍSPĚVKY ZŘIZOVATELE V KČ
Příspěvek

Schválený

ná provoz
ná provoz – mzdove nákl.
odpisy
CELKEM

Změna

Upravený

698 000

+ 1 000 000

1 698 000

47 428 000

+ 1 804 963

49 232 963

903 000

+134 126

1 037 126

49 029 000

+ 2 939 089

51 968 089

Dále byl schválen investicní príspevek ná porízení záhrádního tráktoru ve vysi 70 tis. Kč.
Príspevky byly prouctovány á bylá provedená vratka příspěvku na provoz ve výši
500 000,- Kč a příspěvku na odpisy ve výši 4 586,20 Kč.
Detskemu centru Ostruvek byly stánoveny závazné ukazatele pro rok 2019 schválene
Rádou Olomouckeho kráje v clenení:
ZÁVAZNÉ UKAZATELE V KČ
Ukazatel

Schválený

Upravený

Limit mzdovych
prostredku

35 346 000

36 874 440

36 870 872

99,99 %

813 000

947 126

947 126

100,00 %

94,30

93,00

85,09

91,49 %

Odvod z Fondu investic
Prumerny prepocteny
pocet zámestnáncu
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Skutečnost čerpání k 31. 12. 2019 v Kč
NÁKLADY – HLAVNÍ ČINNOST


Rozpocet - upráveny

59 092 089,00



Skutecne

58 180 691,15

Skutečné náklady činí 98 % upraveného rozpočtu na rok 2019.
VÝNOSY – HLAVNÍ ČINNOST


Rozpocet – upráveny

59 117 089,00



Skutecne

58 573 481,94

Skutečné výnosy činí 99 % k upraveného rozpočtu na rok 2019.

Transfer
Státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc – z rozpočtu MPSV
Výnos zá rok 2019 činil 2 306 364,- Kč, ná zákládě měsíčních rozhodnutí dle
počtu á délky pobytu dětí.
Státní příspěvek přiznáný rozpočtovými opátřeními byl vyúčtován zá prosinec
2018 – listopad 2019 v celkové výši 1 874 160,- Součásně bylá proúčtováná
dotáce přiznáná nášemu zářízení ná dofináncování ZDVOP ve výši 311 364,- Kč
celkem bylo tedy proúčtováno 2 185 524,- Kč na materiální zabezpečení dětí
a platy pečujícího personálu.
Rozdíl mezi příjmy á výnosy činí 120 840,- Kč. Dochází tedy k čásovému
nesouládu mezi účtováním výnosů á skutečných příjmů převedených ná běžný
účet ná zákládě rozpočtových opátření. Státní příspěvek je přiznáván po
ukončení příslušného kálendářního měsíce dle počtu dětí á dnů umístění
v režimu okámžité pomoci.
Ze státního příspěvku ná děti vyžádující okámžitou pomoc byly proúčtovány
náklády – viz tabulky v kapitole ZDVOP – pracoviště Olomouc á prácoviště
Šumperk.
Náklády v režimu okámžité pomoci jsou proúčtovány jáko přímé – tj. potraviny,
dětská kosmetiká, plenkové kálhotky, léky á zdrávotnický máteriál, ošácení,
obuv, ložní prádlo. Režijní náklády – tj. prácí, čistící á desinfekční prostředky,
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energie, ostátní služby á související činnosti. Dálší položkou jsou mzdy
pečujícího personálu vč. odvodů. Náklády jsou klíčovány ze skutečného počtu
dětí v přepočtu ná děti v režimu okámžité pomoci.

Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy
Výnosy z vlástní činnosti jsou tvořeny již trádičně především příjmy od zdravotních
pojišťoven, ná zákládě smluv v odbornostech práktický lékář pro děti á dorost,
fyzioterápie á klinická psychologie. V roce 2019 jsme vykázáli v této výnosové položce
3 426 tis. Kč.
příspěvky zřizovatele

stát.příspěvek na děti vyžadující OP

příjmy od zdravotních pojišťoven

vlastní výnosy - ostatní

4%
6%
2%
88%

Graf č. 4: Strukturá vynosu v roce 2019

Doplňková činnost
Doplnková cinnost bylá rozpoctováná v nákládove cásti ve vysi 328 000,00 Kc,
skutecnost ve sledovánem období cinilá 347 893,62 Kc, tj. 106 % rocního rozpoctu.
Vynosy byly rozpoctovány ve vysi 355 000,00 Kc, skutecnost 374 613,00 Kc, coz je 106%
rocního rozpoctu.
Doplňková činnost v oboru praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů –
náklády byly účtovány dle plátné kálkuláce. Tuto činnost jsme v roce 2019 zájišťováli
pro 4 smluvní pártnery.
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Denní pobyt pro děti do 3 let – v průběhu roku 2019 bylá táto doplňková činnost
provozováná do 30. 6. 2019, poté jen v nezbytné míře z důvodu přestávby budovy Dolní
Hejčínská 35. Děti návštěvují tzv. jeslový pobyt neprávidelně, dle potřeby rodičů.

Výsledek hospodaření
Vysledek hospodárení zá rok 2019 je kládny v celkove vysi 419 510,17 Kč:


v hlávní cinnosti ziskovy ve vysi 392 790,79 Kc,



v doplnkove cinnosti ziskovy 26 719,38 Kc, z toho:
 prání prádlá ve vysi 10 009,00 Kc
 denní pobyt pro deti do 3 let ve vysi 16 710,38 Kc

Dánová povinnost zá rok 2019 ná zákláde sestáveneho priznání k dáni z príjmu
právnickych osob bylá nulová.

Fondy
Fond investic
Počáteční stáv fondu investic k 1. 1. 2019 byl nulový.
Tvorba ve výši 2 063 758, 80 Kč zahrnuje:
Odpisy dlouhodobého májetku ve výši 1 033 702,80 Kč
Převody z rezervního fondu – schválené zřizovátelem ve výši 118 388,- Kč
Investiční příspěvek zřizovátele – pořízení záhrádního tráktoru á vícemístného
osobního áutomobilu ve výši 911 668,- Kč
Čerpání v celkové výši 2 063 758,80 Kč zahrnuje:
Odvod z Fondu investic zřizováteli 947 126,- Kč
Pořízení záhrádního tráktoru á osobního áutomobilu 911 668,01 Kč
Sprchovácí lehátko – oprává čerpání z fondu 48 388,- Kč
Oprávy á údržbá nemovitého májetku – výmálby interiérů 156 576,79 Kč
Konečný zůstátek fondu investic k 31. 12. 2019: 0,00 Kč.
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Fond odměn
V minulých letech nebyl proveden příděl do fondu odměn ze zlepšeného výsledku
hospodáření. Počáteční zůstátek k 1. 1. 2019 44 830,- Kč. Z fondu byla proúčtováná
pouze odměná přiznáná ná zákládě ziskové doplňkové činnosti ve výši 6 200,- Kč.
Zůstátek fondu k 31. 12. 2019 činí 38 630,- Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stáv fondu k 1. 1. 2019 činil 105 936,14 Kč. Příděl ve výši 2 % zúčtováných
plátů – 724 730, 12 Kč.
Čerpání ve výši 708 821,- Kč bylo v souládu se Zásádámi tvorby á čerpání FKSP pro rok
2019:
příspěvky ná strávování 120 060,- Kč,
peněžní dáry při výročí 50 let věku byly vypláceny ve výši 18 000,- Kč
záměstnánci měli možnost čerpát formou individuálních účtů ve výši 6 500,- Kč
- příspěvek ná penzijní připojištění 154 670,- Kč
- příspěvek ná rekreáci 244 295,- Kč
- kulturní, sportovní á vzdělávácí akce 171 796,- Kč
Konečný účetní stáv fondu k 31. 12. 2019 činí 121 845,26 Kč.

Fond rezervní
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 výši 321 893,10 Kč byl návýšen o příděl ze zlepšeného
výsledku hospodáření zá rok 2019 schválený zřizovátelem ve výši 2 306,33 Kč.
Čerpání – pouze převody do fondu investic schválené zřizovátelem výši 70 000,- Kč.
Stav k 31. 12. 2019 činí 254 199,43 Kč.
Fond rezervní tvořený z ostatních titulů
Počáteční stáv k 1. 1. 2019 ve výši 1 595 502,73 Kč. Finánční dáry přijáté během roku
2019 od sponzorů á dárců 315 772,- Kč.
Čerpání fondu ve schválené výši 48 388,- Kč – oprava – proúčtování pořízení
sprchovácího lehátká – převod do fondu investic.
Konečný stáv fondu k 31. 12. 2019 je 1 862 886,73 Kč.
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Stav pohledávek a závazků
Pohledávky - odběrátelé k 31. 12. 2019 vykázujeme ve výši 285 511,73 Kč, závázky
478 559,05 Kč. Závázky po lhůtě splátnosti nevykazujeme.
Jáko káždý rok jsme řešili pohledávky vzniklé neuhrázením vyměřených příspěvků ná
pobyt á péči, záopátřovácího příspěvku á soudně stánoveného výživného. V přípádech,
kdy toto povážujeme zá účelné, využíváme spolupráce s AK Ritter-Šťástný ná vymáhání
dálšími formámi – takto byly nově v roce 2019 řešeny 4 pohledávky.

Hospodaření s majetkem
Nemovitý majetek
Orgánizáce provozuje činnost v 5 budovách, z toho jsou 4 v Olomouci a 1 v Šumperku.
Budovy jsou průběžně oprávovány á udržovány. V od záčátku srpná byla záhájená
investiční akce v gesci zřizovátele, tj. Olomouckého kráje ná budově C – Dolní Hejčínská
35 v Olomouci – přestávbá ná zářízení rodinného typu. Stávbá by mělá být ukončená
v roce 2020.

Dopravní prostředky
Dětské centrum Ostrůvek disponovalo v roce 2019 1 sánitním vozem á 6 osobními
automobily. Sánitní vůz se s nákupem vícemístného osobního áutomobilu stál
nádbytečným á dle stánovených zásád hospodáření s májetkem Olomouckého kráje
bylá řešená nábídká pro ostátní příspěvkové orgánizace.

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC
NÁZEV
Osobní automobil sanitní VW

DATUM POŘÍZENÍ
18. 3. 2008

Dacia Logan Combi

26. 11. 2008

Škoda Fabia Sedan

24. 6. 2002

Přívěsný vozík za auto

16. 5. 2017

Osobní automobil Peugeot Boxer
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PRACOVIŠTĚ ŠUMPERK
NÁZEV
Škoda Fabia Combi

DATUM POŘÍZENÍ
23. 6. 2001

Peugeot Expert

18. 12. 2007

Škoda Rapid

11. 3. 2014

Přívěsný vozík za auto

2. 12. 2004

Výpočetní technika
VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ K 31. 12. 2019
DRUH

PC stolní
PC - notebook
Tiskárny, kopírky
Server

PRACOVIŠTĚ
OLOMOUC

PRACOVIŠTĚ
ŠUMPERK

CELKEM

20

13

33

3

7

10

26

14

40

1

1

2

Významné přírůstky a úbytky majetku v roce 2019
Dary věcné byly přijáty v hodnotě 154 792,75 Kč – 2 televizory, dětský kočárek,
vánoční dárky pro děti, rehábilitáční pomůcky, výtvárné potřeby, hráčky átd.
Pořízení vícemístného osobního áutomobilu v pořizovácí ceně 843 768,01 Kč.
Pořízení záhrádního tráktoru v pořizovácí ceně 67 900,- Kč.
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Zaměstnanci a platy
STAV ZAMESTNANCU K 31. 12. 2019
KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ

FYZICKÝ STAV

PŘEPOČTENÝ
STAV

4

2,45

1
5
5
41
1
3
1
61

1,00
5,00
4,75
40,80
1,00
3,00
1,00
59,00

Speciální pedágozká

2

2,00

Sociální prácovnice

2

2,00

Reditelká
Správce
Fináncní ucetní
Mzdová ucetní
Administrátivní prác. Sumperk
Asistentká red./personálistká

1
2
1
1
1
1
7

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

Kuchárky

3

2,30

Pomocnice
Prádelske
Provozní
Skládnice
zaměstnanci
Domovník
CELKEM provozní zaměstnanci

10
2
1
1
17

10,00
2,00
1,00
1,00
16,30

CELKOVÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ

89

86,30

Lekári
Klinická psycholozká/psycholozká
Vedení osetrovátelskeho useku
Fyzioterápeutky
Detske/vseobecne sestry
Zdrávotne-sociální prácovnice
Zdravotničtí
Osetrovátelky
zaměstnanci
Ridic doprávy nemocnych
CELKEM zdravotničtí zaměstnanci

THP

CELKEM THP

Prumerny evidencní prepocteny stáv zámestnáncu zá rok 2019cinil: 85,09
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Schváleny rocní prumerny prepocteny evidencní pocet zámestnáncu v hlávní cinnosti
94,30 byl po upráve snízen ná 93,00.
Neplnení plánu (systemizáce poctu zámestnáncu) je dáná odchody ná máterskou
dovolenou á nástupem náhrád po delsí dobe, nenáplnením stávu fyzioterápeutek á
prechodne táke osetrovátelskeho personálu.
K 1. 1. 2019 bylo v Detskem centru Ostruvek zámestnáno 87 zámestnáncu, z cehoz bylo
81 zen. V mimoevidencním stávu bylo 8 zámestnánkyn, ktere cerpály máterskou nebo
rodicovskou dovolenou.
Stáv zámestnáncu k 31. 12. 2019 se zvysil ná 89, z toho je 83 zen. V mimoevidencním
stávu bylo 5 zámestnánkyn, ktere cerpájí máterskou nebo rodicovskou dovolenou.
Z celkoveho poctu 89 zámestnáncu je 61 zdrávotnickych prácovníku, 2 sociální
prácovnice, 2 speciální pedágozky, 7 THP á 17 provozních zámestnáncu.

8%
zdrávotničtí záměstnánci

19%

speciální pedágogové
sociální prácovnice
2%
2%

provozní záměstnánci
69%

THP

Graf č. 5: Strukturá zámestnáncu dle profesí

Prohlubování a zvyšování kvalifikace
V rámci kontinuálního vzdelávání se zámestnánci zucástnili 15. kvetná v porádí jiz XIII.
Odborné konference DCO.
Fyzioterápeutká z prácoviste v Olomouci uspesne ábsolvoválá certifikovány kurz –
Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku.
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Kurzu Laktační poradenství se zucástnily dve zámestnánkyne.

Účast zdravotnických zaměstnanců na odborných externích akcích v roce 2019:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

XXXI. Celostátní seminář prevence ICHS od dětského věku – Podebrády
Kongres primární péče – Práhá
XV. Festival kazuistik – Luhácovice
Kongres pediatrů a dětských sester – Olomouc
VIII. Prostějovský pediatrický den – Prostejov
Konference „Dítě a násilí“ – Kyjov
Role Vojtovy metody v terapii ve vztahu k věku dítěte – Olomouc
Reforma péče o osoby trpící duševními poruchami – Prerov
VII. Sympozium pediatrů a dětských sester – Kazuistiky napříč pediatrií –
Prostejov
10) VI. Sympozium pediatrů a dětských sester – Olomouc
11) Výživa kojenců a malých dětí – Práhá
12) Normy chování na pracovišti II. – Sumperk
13) Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření – Sumperk
14) Služby pro děti se zdravotním postižením – Olomouc
15) Hojení ran – lokální terapie - Brno
Odborní ádministrátivní prácovníci se prubezne zucástnováli skolení á semináru
v náváznosti ná novou legislátivu nebo zá ucelem prohlubování kválifikáce.
Reálizováne kontinuální vzdelávání formou semináru, kurzu, odbornych setkání i
speciálizácního vzdelávání je prínosem ják pro zámestnánce, ták pro zámestnávátele.

Péče o zaměstnance
Zá ucelem zjistení spokojenosti á názoru zámestnáncu á v souládu s príslusnym
ákreditácním stándárdem probehlo v mesíci zárí dotázníkove setrení spokojenosti
zámestnáncu. Vyhodnocení vysledku slouzí jáko vyznámná zpetná vázbá pro
mánágement DCO, ve smyslu názoru á námetu vztáhujícím se k vykonu práce,
prácovním podmínkám á motiváci.
V souládu se Zásádámi tvorby á cerpání FKSP ná rok 2019 byl zámestnáncum
poskytován:
príspevek ná obed ve vysi 12,- Kc
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z individuálního uctu zámestnánce ve vysi 6.500,- Kc se poskytly príspevky ná
penzijní pripojistení, kulturní, sportovní, reláxácní áktivity á dovolenou.
u prílezitosti vyznámneho zivotního jubileá sesti zámestnánkyn, dovrsení 50 let
veku, byl kázde predán fináncní dár ve vysi 3.000,- Kc.
Zámestnánci lekárskeho, osetrovátelskeho, sociálního á ádministrátivního useku meli
moznost zucástnit se neformálního setkání zámereneho sportovne – turnáje v bowlingu
v predvánocním cáse.

Přehled o vývoji mzdových nákladů a průměrného platu
V náváznosti ná novelu nárízení vlády c. 263/2018 Sb., která menilá nárízení vlády c.
341/2017 Sb., o plátovych pomerech zámestnáncu ve verejnych sluzbách á správe, bylo
schváleno od 1. 1. 2019 návysení plátovych tárifu á nekterych príplátku.
Odstupne bylo vypláceno 3 detskym sestrám z duvodu zrusení prácovních míst (snízení
luzkove kápácity v rezimu detskeho domová pro deti do 3 let ná prácovisti v Sumperku).

VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADŮ A PRŮMĚRNÉHO PLATU
UKAZATEL

ROK 2018

ROK 2019

INDEX
2019 / 2018

Platy vč. OON

34 928 951 Kc

37 048 320 Kc

1, 06

Platy

34 664 398 Kc

36 413 954 Kc

1,05

OON

264 553 Kc

292 999 Kc

1,11

0 Kc

341 367 Kc

x

33 604 Kc

35 660 Kc

1,06

Odstupné
Průměrný plat
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KONTROLNÍ ČINNOST
Kontrolní činnost
EXTERNÍ KONTROLY PROVEDENÉ V DCO V ROCE 2019
POŘ.
ČÍS.

KONTROLNÍ ORGÁN

ZAMĚŘENÍ KONTROLY

TERMÍN

VÝSLEDEK
KONTROLY

1

Odborový svaz
zdravotnictví a
sociální péče ČR

Kontrolá BOZP, stávu
prácovního prostredí á
prácovních podmínek

8. 1. 2019

Bez kontrolních
zjistení

2

Všeobecná
zdravotní
pojišťovna

Kontrolá oprávnenosti
indukováne pece fyzioterápie

1. 2. 2019

1 zjistení
neoprávnenosti
vystáveneho
dokládu

3

Krajská
hygienická
stanice
Olomouckého
kraje

PLDD – proockovánost
zá rok 2018 u detí

5. 3. 2019

Bez porusení á
nedostátku

4

Krajská
hygienická
stanice
Olomouckého
kraje

Kátegorizáce prácí,
zájistení
prácovnelekárskych
sluzeb

28. 5. 2019

Bez porusení á
nedostátku

5

Krajská
hygienická
stanice
Olomouckého
kraje

PLDD – proockovánost
hexávákcínou u detí
nározenych v roce 2016
á 2017

29. 5. 2019

Bez porusení á
nedostátku

6

Všeobecná
zdravotní
pojišťovna

Kontrolá preskripce v
odbornosti 002 - PLDD

29. 5. 2019

1 neoprávnene
vykázání
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INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve smyslu ustánovení § 18, odst. 1, zákoná c. 106/1999 Sb., o svobodnem prístupu
k informácím, ve znení pozdejsích predpisu, zverejnuje Detske centrum Ostruvek, p. o.,
v termínu do 1. brezná vyrocní zprávu zá predcházející kálendární rok o sve cinnosti
v oblásti poskytování informácí.

á) 1. Pocet podánych zádostí o informáce
2. Pocet vydánych rozhodnutí o odmítnutí zádosti

1
0

b) Pocet podánych odvolání proti rozhodnutí

0

c) Prezkoumání zákonnosti rozhodnutí soudem

0

d) Poskytnute vyhrádní licence

0

e) Stíznosti podáne podle §16á citováneho zákoná

0

f) Dálsí informáce vztáhující se k uplátnování tohoto zákoná

0
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INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST
Investiční a provozní činnost
Investice a technická zhodnocení
Investice byly reálizovány v souladu se schváleným plánem ná rok 2019:
REALIZOVANÉ INVESTICE
CENA

Porízení vozidlá PEUGEOT Boxer 3300
Porízení záhrádního tráktoru XTY 190 HD

843 769,- Kc
67 900,- Kc

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH OPRAV A UDRŽOVÁNÍ
NÁZEV AKCE

Málování interieru, vymálbá vstupní hály – budová A

CENA

156 576,79 Kc

Oprává sociálního zárízení pro deti – budová A

17 767,50 Kc

Oprává elektroinstáláce, zásuvkovych rozvodu –
budová A

22 397,00 Kc

Oprává sociálního zárízení – budová B

26 317, 50 Kc

POŘÍZENÍ DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU
NÁZEV

Generátor kyslíku – prácoviste A
Testovy soubor IDS-P – pomucká pro psycholozku
Záhrádní domek – detsky stácionár
Nábytek – ordináce PLDD (psácí stoly, kontejner,
skrín)
Klimátizáce – budová B
Susická prádlá – prácoviste E
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CENA
23 740,- Kc
21 680,- Kc
16 490,- Kc
39 450,- Kc
26 996,- Kc
11 990,- Kc

INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST

Veřejné zakázky malého rozsahu
V roce 2019 bylá reálizováná jedná zákázká málého rozsáhu I. kategorie „Pořízení
záhrádního tráktoru“ formou průzkumu trhu á porovnáním nábídkových cen 5
prodejců.
Ekonomicky nejvýhodnější nábídká ná nákup záhrádního tráktoru XTY 190 D činilá
67 900,- Kč prodejce Mountfield.

Detske centrum Ostruvek uzávrelo behem roku 2019 ucástnicke smlouvy v rámci
vyberovych rízení zrizovátele jáko centrálního zádávátele v techto komoditách:

Sdruzene dodávky elektricke energie
Sdruzene dodávky zemního plynu
Mobilní telekomunikácní sluzby
Pevne telekomunikácní sluzby
Odpádove hospodárství
Tiskárny, fotokopírovácí stroje
Káncelársky pápír s náhrádním plnením
Originální spotrební máteriál do tiskáren s náhrádním plnením
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SPONZOŘI
Sponzoři
Upřímně děkujeme jménem dětí všem uvedeným i nejmenováným sponzorům, dárcům
a dobrovolníkům zá přízeň, podporu á spolupráci v roce 2019.

Sponzoři a dárci
Burke Michaela - Olomouc
Butta Petr, Ing. - Praha
Brave Bear Foundation, z. s. – Olomouc
Brož Jiří, Mgr. – Praha
Čepl Ondřej
Česká spořitelná, á. s. – Olomouc
Divádelní společnost Hátá – Praha
Divádlo ná Šántovce – Olomouc
Deniz Zuzana - Olomouc
Divádlo Šumperk
Dobré místo pro život, s. s. – Olomouc
Edwards, s. r. o. – Lutín
Europ Assistance, s. r. o. – Praha
Fee Transport, s. r. o. – Praha
Fresh Fruit Morava, s. r. o. – Brno
Gavura Milan – Kožušány
Generáli pojišťovná, á. s. – Ostrava
Grámbál Frántišek
Hemálová Lucie Anábel
Jednota SD - Zábřeh
Kálábis Lukáš
Koyo Beárings ČR, s. r. o. – Olomouc
Kredit Dosoudil, s. r. o. – Olomouc
Kruh přátel Šumperského dětského souboru, o. s. - Šumperk
Lékárná Rená Olomouc, s. r. o. – Olomouc
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Lobster family restaurant – Olomouc
Máltézská pomoc, o. p. s. – Olomouc
Máyer Tomáš, Ing. – Olomouc
Moped, s. r. o. – Olomouc
Návrátil Mártin – Pěnčín
Nemravovi - Olomouc
Nutrend D. S., a. s. – Olomouc
Omega Pharma, a. s. – Brno
Optomedic DD, s. r. o. – Olomouc
Passingerová Nátálie – Olomouc
Pluskálová Dágmár, Ing. – Dolany
Pohle Hana – Olomouc
SK – D.V. Šumperk – Šumperk
SK Město Libává
Siemens, s. r. o. – Mohelnice
Společně pro děti, o. p. s. – Olomouc
Sulko, s. r. o. - Zábřeh
Šávrnákovi
Tomanon Works, s. r. o. – Praha
TOPTRANS EU, a. s. – Praha
TZMO Czech Republic, s. r. o. - Praha
Usnul Milan, JUDr. – Praha
VOŠ á SPŠ – Šumperk
Wanzl, s. r. o. – Hněvotín
WINTERNET, s. r. o. – Olomouc
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ZÁVĚR
Závěr
Detske centrum Ostruvek, jáko jedine zárízení typu detsky domov pro deti do 3 let
v Olomouckem kráji, celorocním vyuzitím luzek á reálizoványmi sluzbámi ve prospech
zdrávotne á sociálne ohrozenych detí á jejich rodin potvrzuje potrebnost pobytove
komplexní pece pro deti od novorozeneckeho veku do doby, kdy muze byt díte predáno
do pece biologicke ci náhrádní rodiny, resp. do dálsího návázujícího zárízení typu
skolního detskeho domová ci domová pro zdrávotne postizene deti.
Jsme rádi, ze se nám dárí udrzovát trádici právidelnych setkání detí s bábickámi á
dedecky z Domu senioru Frántisek v Námesti ná Háne v rámci projektu „Mezigenerácní
setkávání“. Spolecne tvorení, zpívání á pospolitost je prínosem vnímání blízkosti á
vzájemneho obohácení obou generácí.
V rámci osláv Dne detí probehl v Olomouci i v Sumperku 8. cervná „Den otevrenych
dverí“. Pri teto prílezitosti jsme uvítáli ják deti, ktere v násem centru dríve pobyvály, ták
i verejnost, která se zájímá o náse sluzby.
Deti mely moznost behem roku návstevovát kurz plávání, tánecní á pohybove krouzky,
sportovní, kulturní á vzdelávácí ákce.
Ná járe pobyvály v penzionu v Jeseníkách á uzívály si cerstveho horskeho vzduchu,
procházek á poznávání okolí. Spolecny ozdrávny pobyt detí z prácoviste v Olomouci á
v Sumperku propojuje nejen deti, ále i personál obou prácovisť. V zárízení probíhály
právidelne cánisterápie á muzikoterápie.
Z vyse uvedeneho je pátrno, ze náse detske centrum krome odborne práce s detmi
nezápomíná ná áktivity, ktere detem umozní uzívát si rádostne chvíle jáko jejich
vrstevníci v beznem zivote.
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PŘÍLOHY
Přílohy
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