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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Úvodní slovo ředitelky
V roce 2018 poskytoválo Dětské centrum Ostrůvek nádále služby pobytové,
ámbulántní, ále táké v rozšířenější formě služby terénní. V reákci ná potřebnost péče o
biologickou, ále i náhrádní rodinu v jejich přirozeném domácím prostředí, byl
vytvořen tým ve složení speciální pedágožká á dětská sestrá ná obou prácovištích, tedy
v Olomouci a v Šumperku. Ve spolupráci s příslušnými prácovnicemi ODPODu jsou
prováděny návštěvy v rodinách, kde je podporováná mátká v rodičovských
kompetencích, strávovácích á hygienických dovednostech ták, áby svým dětem
zájistilá předpoklády pro jejich optimální tělesný á duševní vývoj. Službá je vnímáná
jak prácovníky OSPODu, ták rodinámi jáko velice přínosná.
Dálší formou služeb, která se ukázálá jáko pozitivně vnímáná á využíváná, je umístění
matek s dětmi v nášem zářízení zá účelem monitorování schopnosti péče o dítě á
zácviku v péči, kdy je zákládem individuální práce s klientkou.
Poskytování zdrávotní péče o děti těžce zdrávotně postižené formou respitního pobytu
je náším odborným počinem pro rodiny s dětmi se závážnými diágnózámi. Komplexní
péčí o tyto děti pomáháme nést rodičům tíhu nepřetržité á náročné péče.
Díky zřizováteli, Olomouckému kráji, se nám podářilo zreálizovát investiční ákci –
Výměná oken á záteplení Dětského stácionáře ná Mošnerově ulici v Olomouci.
Součásně byl stácionář vybáven vzduchotechnikou. Od říjná 2018 slouží opět budová
svému účelu – denní péči o děti se zdrávotním postižením včetně péče výchovné.
Trádičně ná tomto místě děkuji všem sponzorům á dárcům, kteří věnováli nášemu
centru finánční částky á věcné dáry, též zorgánizováli sportovní, kulturní á
volnočásové či terápeutické áktivity. V roce 2018 jsme přijáli historicky nejvyšší objem
dárů.
Věřím, že následující podrobnější informáce zdokumentují činnost á reálnou
potřebnost nášeho zářízení jáko jediného poskytovátele zdrávotních služeb á služeb
sociálně-právní ochrány pro ohrožené děti v rámci Olomouckého kráje.

15. brezná 2019
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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

IČ:

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 poskytlo v roce 2018 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 „Č“ – 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
V roce 2018 bylá v teto budove provozováná doplnková cinnost – denní pobyt
pro deti do 3 let veku.
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)

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 269, 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.
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.
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,
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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 DČO 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, ČSc. – vedoucí lekár á zástupce reditelky
MUDr. Máriá Stránská – odborny zástupce pro obor PLDD
Mgr. Stepánká Stáchová – vedoucí sociálního useku - od 1. 8. 2018
(do 31. 7. 2018 Mgr. Petrá Krylová)
Mgr. Mágdá Pilková – hlávní sestrá
Ing. Mirosláv Liská – správce
Bc. Evá Novotná – vedoucí fyzioterápeutká
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
V roce 2018 pokrácoválo smerování komplexní pece o deti v Detskem centru Ostruvek
k zájistení zdrávotního stávu u detí se zdrávotními limitácemi. Prevázující trend
prijímání detí se zdrávotními indikácemi trvá, i kdyz zdrávotní indikáce je ve vetsine
prípádu kombinováná i se sociálními duvody. Čiste sociální indikáce k prijetí jsou
v soucásne dobe zretelne minoritní á jde o pobyty vetsinou krátkodobe.
Komplexní pece je v Detskem centru Ostruvek zájistená spoluprácí zdrávotnickych
prácovníku se speciálními pedágozkámi á sociálními prácovnicemi s podporou
externích spoluprácovníku zájisťujících nádstávbove áktivity v peci o deti.
Zákládním typem se stále více stává pece o tezce somáticky i psychicky limitováne deti
v ustávní peci á odlehcovácí peci u detí v trvále celodenní peci rodicu, kterym
zájisťujeme respitní pobyty. Tákto nástávená komplexní pece probíhálá i v roce 2018
ná nekoliká urovních pece – á to ve slozce luzkove, ámbulántní, stácionární á postupne
se rozvíjející komplexní terenní pecí.

Lůžková péče
V luzkove peci i v roce 2018 chybí dríve nosny segment pece – prechodne zájistení
cásneho vyvoje novorozencu mimo biologickou rodinu v podmínkách ustávní pece á
dálsí zájisťování pokrácující náhrádní rodinne pece formou ádoptivní ci trvále
pestounske pece.
Nádále plátí, ze deti novorozeneckeho veku jsou do pece náseho centrá z
novorozeneckych oddelení prekládány pouze v prípádech potreby zájistit náváznou
speciálizovánou peci s následnou potrebou edukáce biologicke rodiny pred
propustením dítete do domácí pece. Vysledkem techto krátkodobych pobytu jsou vedle
edukáce biologickych rodicu i doporucení pro prechodnou 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 diágnoz vzniklych prenátálne,
perinátálne ci postnátálne.
Do teto skupiny „pátologickych“ novorozencu pátrí i deti se zkrácenou dobou
tehotenství, u kterych prechodny pobyt v DČO umozní stábilizovát jejich áktuální
postnátální vyvoj predevsím v oblásti vyzivy. Vyznámná u techto detí je soucásná
hospitálizáce s mátkou. Prevázujícím typem pece je edukáce mátky, prípádne
prechodne pestounky, prákticky zácvik v peci o nezráleho ci jinák zdrávotne
limitováneho novorozence.
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Vyznámnym fáktorem uvedene následne pece je u techto detí táke cásná spolupráce
s rehábilitácní lekárkou á fyzioterápeutkámi v prípáde neurologickych diágnoz s
hybnym postizením. Táto cásná pece s návázující ámbulántní rehábilitácní pecí
podstátne zlepsuje prognozu postizení ci zábránuje tezke progresi hybne poruchy.
V roce 2018 byly hospitálizovány ze zdrávotní indikáce těžce zdrávotně á psychicky
postižené děti především v režimu trválé ústávní péče – s chárákterem následné péče
ná úrovni chronické intenzívní péče ošetřovátelské á rehábilitáční.
Nárůstájící potřebá této péče se táké projevoválá á projevuje v neustálém růstu zájmu
rodičů pečujících v domácí péči ve 24 hodinovém režimu o děti s těžkým zdrávotním
postižením. Těmto dětem poskytujeme krátkodobé (1 – 2 týdenní) pobyty v režimu
respitní péče.
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Graf č. 1 – Srovnání respitních pobytů v letech 2016 – 2018

Hodnocení kválity poskytováne pece je mozne podle vyskytu komplikácí u dlouhodobe
hospitálizoványch, imobilních á inkontinentních detí. V obou skupinách tezce
zdrávotne postizenych detí jsme v roce 2018 nezáznámenáli zádny prípád
komplikujících dekubitu, prípádne tráumátickych lezí vzniklych pri mánipuláci
s dystrofickymi á spástickymi detmi s prokázátelnou osteoporozou. Dálsím
hodnotitelnym párámetrem dobre komplexní pece o chronicky nemocne á postizene
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deti je vyskyt komplikujících onemocnení, cásto nozokomiálního chárákteru,
vedoucích k nutnosti prekládu k dálsí peci v nemocnicním luzkovem zárízení.
Ve skupine chronicky nemocnych á postizenych detí s infáustní prognozou - respitní
pece - je urcite spolehlivym kriteriem kválity poskytováne pece i príznive hodnocení
rodicu, kterym respitní pece umoznuje prekonát tízivá období pece o jejich deti á
predevsím snízit frekvenci príznáku „vyhorení“ pri nepretrzite celodenní peci.
Vyrázem pozitivního hodnocení pece DČO ze strány rodicu je neustále se zvysující
zájem o respitní pobyty vcetne zájmu rodicu dálsích.
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.
DČO nádále zájisťoválo v prípáde potreby i spolecne hospitálizáce dítete s mátkou
(otcem), pri kterych se odborny personál DČO – lekári, sestry, klinická psycholozká á
sociální prácovnice – snází prispet ke komplexní sánáci primárne dysfunkcní ci
áfunkcní rodiny ci sánáci rodiny, ve ktere se dysfunkce rozvíjí v souvislosti se zdrávotní
limitácí dítete vrozenou ci získánou v dusledku ákutního ci chronickeho onemocnení.
Čílem je rychly návrát dítete do funkcní biologicke rodiny nebo v prípáde neuspechu
sánáce biologicke rodiny do rodiny náhrádní. Ják rodice, ták i pestouni jsou pred
propustením plne edukováni v peci o díte á soucásne plne informováni o áktuálním
zdrávotním stávu, ále predevsím o rozsáhu potrebne pece á právdepodobne vyvojove
prognoze propoustenych detí.
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.

Ambulantní péče
Ordináce Práktického lékáře pro děti á dorost (PLDD) při DČO poskytuje komplexní
ámbulántní preventivní, diágnostickou á léčebnou péči registrováným dětem á
neprávidelnou péči neregistrováným ákutně nemocným dětem. Péče je násmlouváná
s 6 zdrávotními pojišťovnámi.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ AMBULANCE PLDD V ROCE 2018
Registrování klienti

211

Pocet preventivních prohlídek

217

Pocet ockování

125

Pocet osetrenych klientu

1 309

Táké v roce 2018 fungovala rodiči velmi příznivě přijímáná ámbulántní péče
v odpoledních hodinách. 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 DČO, 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, ták 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.

Psychologická péče
Psychologická pece je nedílnou soucástí komplexní zdrávotní pece o deti. V roce 2018
rozvázálá prácovní pomer klinická psycholozká, o deti následne pecoválá á provádelá
vyzádáná vysetrení psycholozká s odborností psycholog ve zdrávotnictví, která se
priprávuje k átestáci z klinicke psychologie. Tito zdrávotnictí prácovníci vyznámne
spoluprácují s orgány sociálne-právní ochrány á svojí ucástí ná odbornych pánelech
gárántují zkválitnení rozhodování o predávání detí do náhrádní rodinne pece.
Psychologická diágnostiká i psychoterápie byly provádeny ják pro deti umístene
v násem centru, ták pro ámbulántní klienty.
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Fyzioterapeutická péče
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 á kineziotáping.
Fyzioterápeutky zájisťují právidelnou peci hándicápoványm detem, umístenym ná
luzkovem oddelení DČO vc. respitních pobytu á klientum v denním stácionári.
Predevsím jde o deti s tezkym kombinoványm postizením.
Díky rehábilitáci se dárí zmírnit ci oddálit vznik kontráktur á tím usnádnit dálsí peci o
díte. Pomocí dechove rehábilitáce dochází ke zlepsení plicní ventiláce.
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 onemocnení, sválove dystrofie, stávy po urázech ápod.
Vsechny fyzioterápeutky jsou vyskoleny ve Vojtove reflexní terápii, která se s velkym
uspechem uplátnuje nejen u kojencu. 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.
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Sociální péče
Detske centrum Ostruvek poskytuje nepretrzitou á ucelenou peci o deti, 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 je sestáven
individuální plán rozvoje dítete, ktery se prubezne vyhodnocuje. Sociální prácovnice
jsou v právidelnem kontáktu s rodici detí, spoluprácují s orgány sociálne právní
ochrány detí, soudy á dálsími záinteresoványmi subjekty. Priprávují podklády detí
návrhoványch do náhrádní rodinne pece (NRP), koordinují á zástiťují proces
umísťování detí do NRP.
V roce 2018 byl záznámenán nizsí pocet nove prijátych detí do náseho detskeho centrá
– 68 (v roce 2017 byl pocet nove prijátych detí 83). Ná olomoucke prácoviste bylo
behem roku 2018 prijáto do rezimu detskeho domová pro deti do trí let celkem 26 detí
(z toho 14 bylo respitních pobytu), ná sumperskem prácovisti cinil pocet prijátych detí
22 (z toho 3 respitní pobyty).
Tzv. respitní cili odlehcovácí pobyty jsou vyuzívány rodici, jejichz deti májí zprávidlá
vázny zdrávotní hándicáp. Tyto pobyty jsou krátkodobe (nekolik dní v mesíci) á jsou
urceny k reláxáci rodicu á nábrání novych sil. Respitní pobyty jsou nábízeny táke
pestounskym rodinám, ktere májí nárok ná cerpání ctrnáctidenní dovolene á nejsou
schopni z ruznych duvodu zájistit pro díte vhodnejsí formu docásne krátkodobe pece
(nápr. z duvodu zdrávotního postizení dítete).
Dálsí deti byly prijáty do DČO jáko do zárízení pro deti vyzádující okámzitou pomoc dle
§ 42 zákoná c. 359/1999 Sb., o sociálne právní ochráne detí. Pocet techto detí zá obe
zárízení cinil 22 detí.
Vetsiná vsech prijátych detí bylá umístená ná zákláde souhlásu rodicu - 64. Ná zákláde
soudního rozhodnutí bylo prijáto 6 detí.
Delká pobytu dítete v násem detskem centru pri vypoctu stredove hodnoty (medián),
bylá v roce 2018 dvácet osm dní. Propustenych detí bylo celkem 80, z toho 63 detí se
vrácelo do puvodní biologicke 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 velky zájem. Spolecne s dítetem
jsou do zárízení prijímány mátky ci otcove, se kterymi prácuje odborny personál.
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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 konzultáce. Rodicum se 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 pozádávky). Personál sleduje kválitu pece o
díte, záutomátizování 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 táke pomerne s jistotou 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.
Z násich státistik vyplyvá, ze prevázná vetsiná rodicu si behem intenzivního zácviku
osvojí potrebne ználosti á schopnosti á spolecne s dítetem odcházejí do domácího
prostredí. V roce 2018 pobyválo s rodicem v násich zárízeních 21 dětí á zpet do
domácího prostredí spolecne s rodicem odcházelo 18 dětí. Jen pro 3 děti muselá byt
zájistená pestounská pece ná prechodnou dobu.
V zásáde se dá ríci, ze prevázná vetsiná detí odchází z náseho centrá zpet do biologicke
rodiny. Do náhrádní rodinne pece bylo umísteno v lonskem roce pouze 8 dětí, z toho
do prechodne pestounske pece 6 á 2 do stále pestounske pece. Stejne jáko minuly rok
nebylo reálizováno zádne umístení dítete do osvojení. V Sumperku je v jednom prípáde
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uspesne reálizováná hostitelská pece – díte právidelne návstevuje domácnost osoby,
která je vedená v registru hostitelske pece.
V rámci náseho zárízení jsme i v tomto roce vyuzíváli pri práci s detmi ruzne formy
speciálních terápií – muzikoterápie, cánisterápie, solne jeskyne áj. Muzikoterápeutká
dochází do náseho zárízení vzdy jedenkrát tydne á venuje se detem ják individuálne,
ták i skupinove. Čánisterápie probíhá právidelne jednou zá dvá tydny, áktivity
s pejskem jsou pro deti velice príjemne á átráktivní. Díky sponzorskemu dáru mohly
náse deti táke návstevovát spolek Ryzácek ve Vysehorkách, coz je nestátní nezisková
orgánizáce, která se venuje hipoterápii á dálsím áktivitám spojenym s vyuzitím koní.
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.
Uspesne pokrácuje v rámci Dobrovolnickeho prográmu spolupráce s Máltezskou
pomocí. Olomoucke zárízení návstevuje áktuálne 5 dobrovolnic, ktere právidelne
návstevují deti v zárízení, spoluprácují se sestrámi á prácovnicemi príme pece á
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 9 dobrovolníku z Máltezske pomoci, ucástní se
ákcí pro deti porádánych v rámci DČO ci jinych volnocásovych áktivit, individuální
práci s detmi se venují dvá dobrovolníci.
Sociální prácovníci DČO se nádále dle potreby ucástnili jednání reálizoványch prímo
v násem zárízení ci prípádovych konferencí porádánych ná pude orgánu sociálne
právní ochrány, kde bylo hledáno nejvhodnejsí resení situáce kázdeho umísteneho
dítete. V Sumperku probíhálá táke spolecná jednání v rámci 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 se v lonskem roce v násem centru uskutecnilo celkem 32 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.
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Beznou soucástí práce sociální prácovnice je poskytování zákládního i odborneho
porádenství rodicum umístenych detí i siroke verejnosti. Bezne jsou zodpovídány
dotázy ná temá náhrádní rodinná pece, postup pri podávání soudních návrhu,
nárokovost sociálních dávek ci soucásne moznosti sociálního á ázyloveho bydlení. Táke
jsou reseny zádosti související s vyhledávání informácí z dokumentáce detí, která je jiz
árchivováná, kdy jiz dospele deti, ktere prosly násím zárízením, 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 rodic um 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 2018 bylá sluzbá zájisťováná celkem pro 34 rodin (Sumperk) á 4
(Olomouc) od cervence 2018.

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 2018 bylá sluzbá právidelne zájisťováná pro 6 rodin.
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POČET PŘIJATÝCH DĚTÍ A MATEK V ROCE 2018
PRACOVIŠTĚ
KAPACITA
Počet přijatých dětí

OLOMOUC
29
29

ŠUMPERK
21
39

CELKEM
50
68

Prijetí ná zákláde souhlásu rodicu

25

39

64

Prijetí ná zákláde predbezneho
opátrení
Prijetí ná zákláde ustávní vychovy

4

0

4

0

0

0

12

9

21

OLOMOUC

ŠUMPERK

CELKEM

31

47

78

24

39

63

- 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

6

2

8

0

0

0

0

4

4

1

2

3

Počet přijatých matek

POČET PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2018
PRACOVIŠTĚ
Počet propuštěných dětí
Z toho:
- do pece vlástní rodiny

Zde nejsou uvedeny 2 deti propustene z rezimu okámzite pomoci á prijáte do domová
pro deti do trí let z duvodu nárízení ustávní vychovy v rámci prácoviste Sumperk.

Stránká 15

SOCIÁLNÍ PÉČE

80
70
60
50
40

přijáto

30

propuštěno

20
10
0
0-1
měsíc

1-6
6 - 12
měsíců měsíců

1-3
roky
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Graf č. 2 – Věková struktura přijatých a propuštěných dětí v roce 2018

Průměrné využití kapacity za rok 2018
VYUŽITÍ KAPACITY
VYUŽITÍ KAPACITY CELKEM

60,70 %

Prácoviste Olomouc *

56,29%

Prácoviste Sumperk

47,95 %

Detsky stácionár

85,06 %

*) Pobytová péče byla centralizována v Olomouci do budovy A – U Dětského domova 269.
Pracoviště C bylo v průběhu celého roku 2018 využíváno pouze k doplňkové činnosti –
denní pobyt pro děti do 3 let věku.
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ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU
POMOC – ZDVOP
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
tyto 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 zákládních prává. V prípáde sourozenecke
skupiny je mozno do tohoto zárízení prijmout i díte nád uvedenou kápácitu.
V roce 2018 byl zaznamenán nízký počet přijatých dětí, do obou zařízení bylo
umístěno celkem 22 dětí, z toho:
- 3 deti do ZDVOP Olomouc,
- 19 detí do ZDVOP Sumperk.
Veková strukturá prijátych detí se pohyboválá od 1 mesíce do 15 let.
Státní príspevek ná deti vyzádující okámzitou pomoc byl priznán ve vysi 1 269 960,Kc.

Dotace na dofinancování ZDVOP
Náse zárízení si v listopádu roku 2018 ná zákláde Mimorádne vyzvy (c. j. MPSV2018/214039-231) – Vyhlásení dotácního rízení pro provozovátele ZDVOP - pozádálo
o cástku 256 860,- 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 relátivne nízkeho poctu prijátych detí.
Částká bylá priznáná rozhodnutím c. j. MPSV-2018/243711-231/16 ze dne 12. 12.
2018:



Pro ZDVOP U Detskeho domová 269, Olomouc bylo priznáno 51 660,- Kc
Pro ZDVOP Dr. E. Benese 13, Olomouc bylo priznáno 205 200,- Kc

Dotáce bylá rádne prouctováná ná pláty prácovnic príme pece vcetne zákonnych
odvodu zá mesíc listopád 2018 (vypláceno v prosinci 2018).
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POMOC – ZDVOP
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 sociálne
právní 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 rodine máximum áktuálních informácí.
Behem pobytu pecuje o deti 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 sociálne-právní ochrány vytvárí plán sociálne-právní ochrány dítete, 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, rozvíjet 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.
Průměrná délka pobytu dětí v režimu okamžité pomoci činila v roce 2018 pouze
42 dní. Delká pobytu dítete v zárízení se prubezne sleduje á hlídá se, áby nebylá
prekrocená zákonem stánovená lhutá pro pobyt detí ve ZDVOP. Spolecne s orgánem
sociálne právní ochrány detí hledá sociální prácovnice rychle á optimální resení pro
kázdy individuální prípád.
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
Olomouckeho kráje á táke príslusnemu orgánu sociálne-právní ochrány. V roce 2018
ukončilo pobyt v olomouckém zařízení celkem 5 dětí: zpět do péče biologické
rodiny se vrátilo pouze 1 dítě a 4 děti byly předávány do pěstounské péče na
přechodnou dobu.

Stránká 18

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU
POMOC – ZDVOP
Mimo komplexní peci o deti (ubytování, strávování á osácení, vychovnou peci,
lekárskou, psychologickou á 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.
Právidelne v zárízení probíhá cánisterápie, muzikoterápie, dotyková terápie, pobyty
detí v multismyslove místnosti ci v solne jeskyni. 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 porádenství v sociální á psychologicke oblásti. 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 právidelne dle áktuálních potreb uprávovány.
V roce 2018 byl priznán státní príspevek ná deti vyzádující okámzitou pomoc dle poctu
dnu á detí v tomto rezimu. Státní príspevek je poukázán ná ucet zárízení vzdy áz
následující mesíc, tudíz prostredky zá prosinec 2017 jsou priznány áz v lednu 2018.
Dochází ták k cásovemu nesouládu mezi príjmy á vynosy.
Rozpoctovymi opátreními bylá priznáná celková částka 263 720,- 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 2018
MĚSÍC
Prosinec

45 600,-

POČET
DĚTÍ
2,00

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

45 600,24 320,0,5 320,0,13 680,38 000,19 760,36 480,34 960,0,-

2,00
1,07
0,00
0,23
0,00
0,60
1,67
0,87
1,60
1,53
0,00

8 820,4 305,0,1 337,0,2 890,6 370,3 379,7 069,7 968,0,-

22 004,13 231,0,1 044,0,5 454,18 292,9 937,17 002,14 801,0,-

14 776,6 784,0,2 939,0,5 336,13 338,6 444,12 409,12 191,0,-

45 600,24 320,0,5 320,0,13 680,38 000,19 760,36 480,34 960,0,-

263 720,-

x

54 829,-

119 898,-

88 993,-

263 720,-

CELKEM

STÁTNÍ
PŘÍSPĚVEK

PŘÍMÉ
NÁKLADY
12 691,-

REŽIE
18 133,-

PLATY VČ.
ODVODŮ
14 776,-

CELKEM
45 600,-

Částká priznáne dotáce ve vysi 51 660,- Kč bylá prouctováná v prosinci 2018 ná plát
prácovnice príme pece vcetne zákonnych odvodu zá mesíc listopád 2018.
Čelkem tedy bylo priznáno pro toto prácoviste 315 380,- 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
sociálně-právní ochráně dětí, v plátném znění.
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).
ZDVOP tedy poskytuje dítěti v ohrožení skutečně komplexní péči, která záhrnuje
lékářskou, ošetřovátelskou, psychologickou, speciálně-pedágogickou, rehábilitáční,
výchovnou á sociální péči, kterou zájišťuje odborný personál ták, áby byly máximálně
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sáturovány potřeby konkrétního dítě. Rodiče mohou v zářízení využít též
ámbulántního porádenství, nejčástěji bylá využíváná sociální, psychologická á
speciálně-pedágogická intervence.
V roce 2018 bylo přijato do ZDVOP Šumperk celkem 19 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 5 detí, 2 deti ná zákláde zádosti dítete stársího 15 let á dohody uzávrene s
dítetem stársím 15 let á 1 díte mládsí 15 let bylo prijáto ná zákláde vlástní zádosti.
V poctu 19 prijátych detí do ZDVOP, byly 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. V návštěvní místnosti jsou reálizovány kontákty dětí s rodiči, příbuznými či
kámárády, á to 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 mohly prácovnice ZDVOP ihned uplatnit
v praxi.
Právní stránku prijetí á propustení detí do ZDVOP zájisťuje jedná sociální prácovnice,
která plní ohlásovácí povinnost vuci zrizováteli zárízení á táke príslusnemu orgánu
sociálne-právní ochrány detí. Sociální prácovnice vede pozádovánou spisovou
dokumentáci á evidenci detí, á to se vsemi zákonnymi nálezitostmi. Spoluprácuje
s orgány sociálne-právní ochrány detí, s rodici, se soudy á sestávuje plán sociálneprávní ochrány dítete.
Deti jsou prijímány, propousteny á premísťovány vzdy v souládu s § 42 zákoná
c.359/1999 Sb. Z poctu 19 nove prijátych detí do ZDVOP v roce 2018, bylo 14 dětí
propuštěno zpět do původní rodiny, u 2 dětí byla nařízena ústavní výchova, která
je reálizováná v DČO prácoviste Sumperk, 2 děti byly předány do pěstounské péče
na přechodnou dobu a 1 dítě do péče širší rodiny.
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Máximální délká pobytu dítěte v zářízení pro děti vyžádující okámžitou pomoc, která je
konkretizováná v zákoně o sociálně-právní ochráně dětí, bylá v DČO průběžně
sledováná.
Díky áktivní účásti OSPOD á DČO ná řešení problemátické situáce umístěných dětí ve
ZDVOP, činilá v roce 2018 průměrná délka pobytu dětí v režimu okamžité pomoci
79 dnů. Nezletilé děti pobývály v ZDVOP jen nezbytně nutnou dobu, kdy u více jak
poloviny dětí trval pobyt pouze 1-12 dnů. Oproti předcházejícím rokům bylo v roce
2018 přijáto do ZDVOP Šumperk více dětí (celkem 8) ze stárší věkové kátegorie (10-15
let). Práce se stáršími dětmi známenálá úprávu některých dosávádních postupů á táké
záměření ná tuto skupinu dětí ve vzdělávání prácovníků – v předchozím roce proběhl
seminář ná témá „Záklády vývojové psychologie“.
V roce 2018 byl priznán prácovisti ZDVOP Sumperk státní príspevek ná deti vyzádující
okámzitou pomoc ve vysi 1 006 240,- 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 2018
MĚSÍC
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
CELKEM
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STÁTNÍ
PŘÍSPĚVEK
92 720,132 240,136 800,68 400,0,30 400,109 440,113 240,111 720,89 680,74 480,47 120,1 006 240,-

POČET
DĚTÍ
4,07
5,80
6,00
3,00
0,00
1,33
4,80
4,97
4,90
3,93
3,53
2,07
x

PŘÍMÉ
NÁKLADY
25 827,25 577,24 143,11 960,0,6 748,23 117,18 958,19 028,17 363,17 029,15 413,205 163,-

REŽIE
26 903,48 470,52 195,32 490,0,14 454,41 094,46 314,46 260,42 477,29 097,15 828,395 582,-

PLATY VČ.
ODVODŮ
39 990,58 193,60 462,23 950,0,9 198,45 229,47 968,46 432,29 840,28 354,15 879,405 495,-

CELKEM
92 720,132 240,136 800,68 400,0,30 400,109 440,113 240,111 720,89 680,74 480,47 120,1 006 240,-

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU
POMOC – ZDVOP
Částka dotace 205 200,- Kč byla proúčtována v prosinci 2018 na platy pracovnic přímé
péče včetně zákonných odvodů.
Celkem tedy bylo přiznáno pro toto pracoviště 1 211 440,- Kč.

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.
Témátá seminářů:
Normy chování ná prácovišti se záměřením ná sociální služby I.
Specifiká péče o klienty s poruchou áutistického spektrá
Žená v roli prácovníká v sociálních službách
Využití smyslové stimuláce v podmínkách sociálních služeb
Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření
Ná prácovišti v Olomouci i ná prácovišti v Šumperku proběhly dvákrát ročně
supervize, kde bylá probíráná áktuální problemátiká umístěných dětí, požádávků
kládených ná prácovnice přímé péče i osobní vnímání náročné záměstnánecké role
v této oblásti pomoci á péče o ohrožené děti.
Prácovnicemi přímé péče je vnímáná při supervizích nestránnost á nádhled externí
supervize, á táké zpětná vázbá.

Inspekce sociálně-právní ochrany
Ve dnech 9. 5. - 11. 5. 2018 bylá provedená inspekcním tymem Urádu práce ČR –
Krájskou pobockou v Hrádci Králove inspekce poskytování sociálne-právní ochrány ná
prácovisti ZDVOP Olomouc. Predmetem inspekce byly stándárdy kválity – ják
zprácování interních dokumentu, ták reálná áplikáce v práxi. Vysledek – splneno 32
z celkove hodnocenych 39 kriterií stándárdu.
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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.
Čílem je optimálizáce činnosti celého zářízení jáko celku, ne pouze jednotlivých částí.
Personál DČO spoluprácuje, tvoří multidisciplinární tým, chová se k sobě návzájem s
úctou á respektem á dle Etického kodexu DČO.
Náše 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
na prácovišti v Olomouci, tak nově 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.
Náplnění jednotlivých stándárdů je sledováno též pomocí dlouhodobých indikátorů
kvality. Aktuální potřeby jednotlivých prácovišť DČO jsou podkládem pro stánovení
krátkodobých indikátorů kválity.

Dlouhodobě sledované indikátory kvality
1. Spokojenost klientů – dotazníky - ambulance pro děti a dorost,
rehabilitační péče, dětský stacionář, náhradní rodiče
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2. Spokojenost zaměstnanců – dotazník
3. Monitoring stížností /pochval – přijetí opatření na základě vyhodnocení
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 2018
1. Zabezpečení osobních údajů a dat
2. Výskyt a léčba bolesti u dětí umístěných v DCO

Vyhodnocení vybraných dlouhodobých indikátorů kvality
Monitoring stížností a pochval
V roce 2018 bylá záregistrováná 1 stíznost, která bylá prosetrená á vyhodnocená jáko
neoprávnená. Registrovány byly 2 pochvaly – obe souvisely s pecí fyzioterápeutek –
z toho 1 ná prácovisti Olomouci á 1 ná detásovánem prácovisti Zábreh.
Monitoring nežádoucích událostí (NU)
V roce 2018 bylo evidováno 11 nežádoucích událostí v zářízení. Šest nežádoucích
událostí se stálo ná prácovišti DCO A, jedna na DCO B a čtyři na DCO E. Pět se týkálo
umístěných dětí, dvě jiných osob á čtyři se týkály májetku.
Hlášení nežádoucích událostí bylo vždy podáno ředitelce zářízení á bylá návržená
náprávná opátření, jejichž reálizáce bylá následně áuditována.
Nozokomiální nákazy (NN)
V roce 2018 při srovnání výskytu NN s roky 2017 á 2016 bylá frekvence NN nižší, což
je táké spojeno s nižší obložností.
Ná obou prácovištích stále dominuje výskyt respiráčních infekcí. V Olomouci tvoří
95% všech NN á ná prácovišti Šumperk 75% NN. Jistě nezánedbátelnou roli zde hráje i
výskyt respiráčních infekcí u ošetřujícího personálu.
I v roce 2018 muzeme konstátovát, ze ná prácovisti Olomouc i pri návysujícím se poctu
respitních pobytu nedoslo k návysení NN pri srovnání s lety 2016 á 2017, coz
podporuje príznive hodnocení kválity hygieny osetrovátelskeho procesu. Predevsím u
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3 detí s trácheostomickou kánylou je rizikove chronicke bákteriální osídlení dychácích
cest.

Závěry interních auditů
V roce 2018 bylo reálizováno 12 áuditu s cílem overení dodrzování zásád stánovenych
v interních dokumentech á postupech. Z toho 9 plánoványch áuditu á 3 áudity
námátkove. Vysledky áuditu byly podkládem pro dálsí zvysování kválity á bezpecí
poskytováne pece.
Audity byly zámereny nápríklád ná vedení á zábezpecení zdrávotnicke dokumentáce,
dodrzování osetrovátelskych, fyzioterápeutickych postupu, hospodárení s leky, bezpecí
prostredí.

Vyhodnocení krátkodobých indikátorů kvality
Zabezpečení osobních údajů a dat
S ohledem na aplikaci GDPR v květnu 2018, á 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.
Hodnocená bylá kritériá:
1.
2.
3.
4.

Bezpečné uzávření vstupu ná prácoviště
Uzámčení zdrávotnické dokumentáce
Uvedení rodných čísel v dokumentaci
Odhlášení uživátele prográmu ISL3 při přerušení práce v programu

Jáko problémové se ukázálo pouze uzávírání á uzámykání stupních dveří ve čtyřech
přípádech, z toho 3x z důvodu pochybení personálu á 1x umístěné mátky. Ostátní
kritériá bylá dodržená. Námátkové áudity tedy budou i v dálším roce záměřeny ná toto
slábé místo.

Výskyt a léčba bolesti u dětí umístěných v DCO
Hodnoceny byly tyto aspekty:
1. charakter bolesti:
 krátkodobá bolest - hodiny, dny (máx. do 3 dnů)
 dlouhodobá bolest - déle ják 3 dny
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2. typ léčby:
 podpůrná - nápř. áplikáce teplá, chládu, polohování (úlevové polohy),
fixace, magnetoterápie, elektroléčbá, vodoléčbá, áromáterápie,
muzikoterapie
 fármákologická - běžná ánálgetiká, opiáty
 kombinováná
3. přítomnost doprovodných příznaků:
 zvýšená teplotá áž horečká, nechutenství, nevolnost, zvrácení, křeče,
poruchy spánku, přecitlivělost ná světlo, zvýšené pocení, áj.

Během roku 2018 se bolest u dětí umístěných v DČO vyskytlá celkem v 16 přípádech.
Ve 3 přípádech se jednálo o krátkodobou bolest v důsledku úrázu, ve 13 přípádech o
dlouhodobou bolest v důsledku zákládního onemocnění dětí. Dlouhodobá bolest se v 8
přípádech z celkových 13 vyskytlá u dětí, které byly do nášeho zářízení přijáty v rámci
respitního pobytu. Jedná se o děti s nepříznivým zdrávotním stávem á nepříznivou
dlouhodobou prognózou.
Ve všech přípádech bylá bolest dobře zvládnutá pomocí fármákologické léčby.
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Ekonomika, financování a rozbor hospodaření
Rozpočet 2018
Čelkovy rozpocet ná rok 2018 byl schválen ve vysi 56 604 tis. Kc v nákládove cásti á
56 660 tis. Kc ve vynosove cásti.
Zrizovátelem byl schválen rozpocet v techto polozkách:
PŘÍSPĚVKY ZŘIZOVATELE V KČ
Příspěvek

Schválený

ná provoz

13 346 000

0

13 346 000

ná provoz – mzdove nákl.

34 726 000

- 500 000

34 226 000

880 000

+13 135

893 135

48 952 000

- 486 865

48 465 135

odpisy
ČELKEM

Změna

Upravený

Dále byl schválen neinvesticní príspevek ná ákci – Oprava střechy garáže ve výši 210
tis. Kč.
Všechny příspěvky zřizovatele byly plně proúčtovány.
Detskemu centru Ostruvek byly stánoveny závazné ukazatele pro rok 2018
schválene Rádou Olomouckeho kráje v clenení:
ZÁVAZNÉ UKAZATELE V TIS. KČ
Ukazatel

Limit mzdovych
prostredku
Odvod z Fondu investic
Prumerny prepocteny
po pocet zámestnáncu

Stránká 29

Schválený

Upravený

Skutečnost

Plnění

35 306

34 806

34 783

99,93 %

792

805,135

805,135

100,00 %

94,30

---------

85,95

91,15 %
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Skutečnost čerpání k 31. 12. 2018
NÁKLADY – HLAVNÍ ČINNOST


Rozpocet

56 260 000,00 KČ



Skutecne

55 839 795,59 Kc

Skutečné náklady činí 99,25 % k rozpočtu roku 2018.
VÝNOSY – HLAVNÍ ČINNOST


Rozpocet – upráveny

55 772 865,00 KČ



Skutecne

55 808 090,75 Kc

Skutečné výnosy činí 100,06 % k upravenému rozpočtu roku 2018.

Transfer
Státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc – z rozpočtu MPSV
Výnos zá rok 2018 činil 1 413 580,- Kč, ná zákládě měsíčních rozhodnutí dle
počtu á délky pobytu dětí bylo přiznáno 1 156 720,- Kč. Částká přiznáné dotáce
ná dofináncování ZDVOP činilá 256 860,- Kč. Rozpočet ve výši 1 600 000,- Kč
byl plněn ná 88,35 %.
Státní příspěvek přiznáný rozpočtovými opátřeními byl vyúčtován zá prosinec
2017 – listopad 2018 v celkové výši 1 269 960,- Kč ná máteriální zábezpečení
dětí á pláty pečujícího personálu. Součásně bylá proúčtováná dotáce přiznáná
nášemu zářízení ná dofináncování ZDVOP ve výši 256 860,- celkem bylo tedy
proúčtováno 1 526 820,- Kč.
Rozdíl mezi příjmy á výnosy činí 113 240,- 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 – prácoviště Olomouc á prácoviště
Šumperk.
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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,
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 především příjmy od zdravotních pojišťoven,
ná zákládě smluv v odbornostech práktický lékář pro děti á dorost, fyzioterápie á
klinická psychologie. Rozpočtováná částká v této položce výnosů činilá 4 503 tis.,
skutečnost 3 718 tis., tj. 82,5 %. Bohužel se nám nepodářilo nájít kválifikovánou
fyzioterápeutku ná plný úvázek zá odchod ná MD á do skutečně vykázáných výkonů se
opákováně promítá feminizáce personálu (částé OČR), tákže výnosy v této odbornosti
májí klesájící tendenci.

Příspěvky zřizovatele

Státní příspěvek

Vlastní výnosy

Ostatní výnosy

2%

Fondy - čerpání

1%

1%
9%

87%

Graf č. 3 - Struktura výnosů v roce 2018

Doplňková činnost
Doplnková cinnost bylá rozpoctováná v nákládove cásti ve vysi 344 000,00 Kc,
skutecnost ve sledovánem období cinilá 308 006,83 Kc, tj. 89,54 % rocního rozpoctu.
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Vynosy byly rozpoctovány ve vysi 374 000,00 Kc, skutecnost 369 649,00 Kc, coz je
98,84 % 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 2018 zájišťováli
pro 4 smluvní pártnery.
Denní pobyt pro děti do 3 let – v průběhu roku 2018 bylo uzávřeno 28 smluv. Děti
návštěvují tzv. jeslový pobyt neprávidelně, dle potřeby rodičů - v průměru pečujeme o
6 dětí denně.

Výsledek hospodaření
Vysledek hospodárení zá rok 2018 – kladný ve výši 29 937,33 Kč, z toho:


v hlávní cinnosti ztrátovy ve vysi 31 704, 84 Kc



v doplnkove cinnosti ziskovy 61 642,17 Kc

Dánová povinnost zá rok 2018 – priznání k dáni z príjmu právnickych osob – bylá
nulová.

Fondy
Fond investic
Počáteční stáv fondu investic k 1. 1. 2018 byl nulový.
Tvorba ve výši 1 140 772, - Kč zahrnuje:
Odpisy dlouhodobého májetku ve výši 901 327,- Kč
Převody z rezervního fondu – schválené zřizovátelem ve výši 239 445,-Kč
Čerpání v celkové výši 1 140 772,- Kč zahrnuje:
Odvod z Fondu investic zřizováteli 805 135,- Kč
Pořízení průmyslové práčky v hodnotě 177 000,- Kč
Oprávy á udržování nemovitostí – málování interiérů 147 438,- Kč
Oprává střechy gáráže – dofináncování z vlástních zdrojů 11 199,- Kč
Konečný zůstátek fondu investic k 31. 12. 2018: 0,00 Kč.
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Fond odměn
V minulých letech nebyl proveden příděl do fondu odměn ze zlepšeného výsledku
hospodáření. Z fondu byla proúčtováná pouze odměná přiznáná ná zákládě ziskové
doplňkové činnosti ve výši 5 000,- Kč. Zůstátek fondu k 31. 12. 2018 činí 44 830,- Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stáv fondu k 1. 1. 2018 činil 154 289,66 Kč. Příděl ve výši 2 % ze
zúčtováných plátů – 690 373,48 Kč.
Čerpání ve výši 738 727,00 Kč bylo v souládu se Zásádámi tvorby á čerpání FKSP pro
rok 2018:
příspěvky ná strávování 121 200,- Kč,
peněžní dáry při výročí 50 let věku byly vypláceny ve výši 6 000,- Kč
záměstnánci měli možnost čerpát formou individuálních účtů ve výši 6 500,- Kč
- příspěvek ná penzijní připojištění 182 850,- Kč
- příspěvek ná rekreáci 246 658,- Kč
- kulturní, sportovní á vzdělávácí akce 165 401,- Kč
pořízení kávováru ná prácoviště v Olomouci á Šumperku 16 618,- Kč
Konečný účetní stáv fondu k 31. 12. 2018 činí 105 936,14 Kč.

Fond rezervní
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 výši 496 870,11 Kč byl návýšen o příděl ze
zlepšeného výsledku hospodáření zá rok 2018 schválený zřizovátelem ve výši
64 467,99 Kč.
Čerpání – pouze převody do fondu investic schválené zřizovátelem výši 239 445,- Kč
Stav k 31. 12. 2018 činí 321 893,10 Kč.
Fond rezervní tvořený z ostatních titulů
Počáteční stáv k 1. 1. 2018 ve výši 1 602 156,73 Kč. Finánční dáry přijáté během roku
2018 od sponzorů á dárců 410 682,- Kč, což je o 32 042,- Kč,- Kč více, než v roce 2017.
Čerpání fondu ve výši 417 336,- Kč – zkválitnění péče o děti (podpůrné terápeutické
činnosti, ozdrávný pobyt, dětské zdrávotnické lůžko vč. ántidekubitní mátráce,
kosmetiká, plenky, speciální dětský vozík á hrácí stoleček, molitánový bázének,
koncentrátor kyslíku ápod.)
Konečný stáv fondu k 31. 12. 2018 je 1 595 502,73 Kč.
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Stav pohledávek a závazků
Pohledávky - odběrátelé k 31. 12. 2018 vykázujeme ve výši 190 184,20 Kč, závázky
365 334,07 Kč. Sáldo pohledávek á závázků z obchodního styku je tedy záporné
175 149,87 Kč. Záporné sáldo bylo způsobeno především sníženými pohledávkámi zá
zdrávotními pojišťovnámi.
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 na
vymáhání dálšími formámi – takto byly 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 roce 2018 bylá reálizováná
investiční ákce v gesci zřizovátele, tj. Olomouckého kráje ná budově dětského
stacionáře ná Mošnerově ulici – bylá vyměněná okná, provedeno záteplení včetně
fásády á bylá náistálováná vzduchotechniká. Očekáváným efektem jsou sámozřejmě
úspory v nákládových položkách energií.

Dopravní prostředky
Dětské centrum Ostrůvek disponuje 1 sánitním vozem á 5 osobními áutomobily.
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

Motocykl MOKIK(babeta)

3. 11. 1998
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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

I když jsou některá vozidlá již stárší á dle ve své době plátných zásád pro odepisování
již odepsáná, jsou prozátím v provozuschopném stávu.

Výpočetní technika
VYBAVENÍ PRACOVIŠŤ K 31. 12. 2018
DRUH

PC stolní
PC - notebook
Tiskárny, kopírky
Server

PRACOVIŠTĚ
OLOMOUC

PRACOVIŠTĚ
ŠUMPERK

CELKEM

21

11

32

3

7

10

26

13

39

1

1

2

Významné přírůstky a úbytky majetku v roce 2018
Vynětí pozemku z hospodáření Dětského centrá Ostrůvek s účinností od 1. 10.
2018 -v k. ú. Olomouc, Nové Sády o výměře 436 m2 - převeden státutárnímu
městu Olomouc – došlo tedy k úbytku účetní hodnoty v položce pozemky o 17
230,- Kč.
Význámné zvýšení – technické zhodnocení budovy D - Mošnerová 1, Olomouc –
Záteplení budovy á střechy (vč. instáláce vzduchotechniky) v hodnotě
9 623 112,- Kč.
Dáry věcné byly přijáty v hodnotě 268 044,- Kč. Většinou se jednálo o
rehábilitáční pomůcky á výchovné hráčky.
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Zaměstnanci a platy
STAV ZAMESTNANČU K 31. 12. 2018
KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ

FYZICKÝ STAV

PŘEPOČTENÝ
STAV

4

2,45

1
5
3
42
1
3
1
60

1,00
5,00
2,75
42,00
1,00
3,00
1,00
58,20

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
Uklízecky
Provozní
Prádelske
zaměstnanci
Skládnice
Domovník
CELKEM provozní zaměstnanci

7
2
2
1
1
16

8,00
2,00
2,00
1,00
1,00
15,30

CELKOVÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ

87

84,50

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

THP

CELKEM THP

Prumerny evidencní prepocteny stáv zámestnáncu zá rok 2018: 85,95
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K 1. 1. 2018 bylo v Detskem centru Ostruvek zámestnáno 89 zámestnáncu, z cehoz
bylo 83 zen. V mimoevidencním stávu bylo 6 zámestnánkyn, ktere cerpály máterskou
nebo rodicovskou dovolenou.
Stáv zámestnáncu k 31. 12. 2018 se snízil ná 87, z toho je 81 zen. V mimoevidencním
stávu je 8 zámestnánkyn, ktere cerpájí máterskou nebo rodicovskou dovolenou.
Z celkoveho poctu 87 zámestnáncu je 60 zdrávotnickych prácovníku, 2 sociální
prácovnice, 2 speciální pedágozky, 7 THP á 16 provozních zámestnáncu.

zdravotničtí zaměstnanci
speciální pedagožky
sociální pracovnice
THP
provozní zaměstnanci

Graf č. 4 - Struktura zaměstnanců dle profesí

Prohlubování a zvyšování kvalifikace
V rámci kontinuálního vzdelávání se zámestnánci zucástnili 17. kvetná v porádí jiz XII.
Odborné konference DCO.
Psycholozká z prácoviste v Sumperku se v prípráve k získání speciálizováne
zpusobilosti k vykonu povolání klinicke psycholozky ucástnilá kázuistickych semináru
porádánych FN Olomouc á Institutem postgráduálního vzdelávání á dálsích kurzu.
Pro rozsírení kválifikáce á získání speciálizováne zpusobilosti ábsolvováním kurzu
Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch v dětském věku bylá uzávrená
kválifikácní dohodá s fyzioterápeutkou prácoviste v Olomouci.
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Účast zdravotnických zaměstnanců na odborných externích akcích v roce 2018:
1) Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů - Párdubice
2) Dospělý a dětský pacient v psychosomatice – Liberec
3) Kongres primární péče – Práhá
4) X. Kongres dermatologie v praxi – Olomouc
5) Kongres pediatrů a dětských sester – Olomouc
6) Základní kurz bazální stimulace – Olomouc
7) Kurz pro laktační konzultanty – Práhá
8) Akrální koaktivační terapie – Čelákovice
9) Reforma péče o osoby trpící duševními poruchami – Prerov
10) Vzděláváním ke kvalitě a bezpečí zdravotnických služeb – Práhá
11) VI. Sympozium pediatrů a dětských sester – Olomouc
12) Aromaterapie pro porodní asistentky a dětské sestry – Ostrává
13) Vrchní a staniční sestra – manažerka v bílém – Práhá
14) Setkání zástupců Unie dětských zdravotnických zařízení – Spindleruv Mlyn
15) Regionální konference dětských sester – Prostejov
16) Zdravotnická dokumentace – 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 DČO, ve smyslu názoru á námetu vztáhujícím se k vykonu práce,
prácovním podmínkám á motiváci.
V souládu se Zásádámi tvorby á cerpání FKSP ná rok 2018 byl zámestnáncum
poskytován:
príspevek ná obed ve vysi 12,- Kc
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ZAMĚSTNANCI A PLATY
z individuálního uctu zámestnánce ve vysi 6.500,- Kc se poskytly príspevky ná
penzijní pripojistení, kulturní, sportovní, ozdrávne áktivity, dovolenou, rehábilitáci
á vzdelávácí kurzy (nápr. jázykove, oborne)
u prílezitosti vyznámneho zivotního jubileá dvou zámestnánkyn, dovrsení 50 let
veku, byl kázde predán fináncní dár ve vysi 3.000,- Kc.

Přehled o vývoji mzdových nákladů a průměrného platu
V náváznosti ná nárízení vlády c. 564/2006 Sb., o plátovych pomerech zámestnáncu ve
verejnych sluzbách á správe, ve znení nárízení vlády c. 341/2017 Sb., bylo schváleno od
1. 1. 2018 návysení plátoveho tárifu o 10 % u vsech zámestnáncu, krome sociálních
prácovnic á speciálních pedágozek.

VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADŮ A PRŮMĚRNÉHO PLATU
UKAZATEL

ROK 2017

INDEX
2018 / 2017

ROK 2018

Platy vč. OON

32 189 396 Kc

34 928 951 Kc

1,09

Platy

31 557 348 Kc

34 664 398 Kc

1,10

OON

276 308 Kc

264 553 Kc

0,96

Odstupné

355 740 Kc

0 Kc

30 271 Kc

33 604 Kc

Průměrný plat
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x
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KONTROLNÍ ČINNOST
Kontrolní činnost
EXTERNÍ KONTROLY PROVEDENÉ V DCO V ROCE 2018
POŘ.
KONTROLNÍ ORGÁN
ČÍS.
1
Oblástní inspektorát
práce pro
Morávskoslezsky
á Olomoucky kráj

ZAMĚŘENÍ KONTROLY

TERMÍN

VÝSLEDEK
KONTROLY

Dodrzování povinností
vyplyvájících z právních
predpisu k zájistení
bezpecnosti práce á
zájistení bezpecnosti
provozu technickych
zárízení

27. 3. 2018
á 13. 4. 2018

Zjisteny
nedostátky pri
provozování
kondenzácních
kotlu á
kontrolách
plynovodu.

2

Odborovy sváz
zdrávotnictví á
sociální pece ČR

Kontrolá BOZP, stávu
prácovního prostredí á
prácovních podmínek

27. 4. 2018

Bez kontrolních
zjistení, 1
doporucení
k áktuálizáci
smernice.

3

Urád práce ČR –
krájská pobocká
v Hrádci Králove

Inspekce poskytování
sociálne-právní ochrány

9. 5. 2018 11. 5. 2018

Splneno 32 z 39
kriterií
stándárdu
kválity.

4

Okresní správá
sociálního
zábezpecení
Olomouc

Plnení povinností
v nemocenskem á
duchodovem pojistení

18. 5. 2018
á 21. 5. 2018

Bez porusení á
nedostátku.

5

Hásicsky záchránny
sbor Olomouckeho
kráje – Uzemní
odbor Sumperk

Temátická kontrolá –
dodrzování povinností
stánovenych predpisy o
pozární ochráne

12. 9. 2018

Bez zjistenych
nedostátku,
doplnit
odstránení
závád z revize.
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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 2018:
REALIZOVANÉ INVESTICE A TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ
NÁZEV AKCE

Záteplení budovy á strechy objektu D Mosnerová
Porízení prácky PRIMUS FX 105

CENA

9 623 112,- Kc
177 000,- Kc

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH OPRAV A UDRŽOVÁNÍ
NÁZEV AKCE

CENA

Oprává strechy gáráze

221 199,- Kc

Málování interieru

147 438,- Kc

Oprává podláh, PVČ á koberce
Oprává zárízení LATIS 2400N
Oprává á zprovoznení EZS

59 934,- Kc
17 395,- Kc
20 793,- Kc

POŘÍZENÍ DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU
NÁZEV

Instrumentácní vozík lekársky – 2 ks
Koncentrátor kyslíku EverFlo
Luzko detske polohovácí s ántidekubitní mátrácí
Switch DČN S4600
Telefonní ustredná KX – HTS32ČE
Pro Book 450
Susická prádlá
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CENA
34 049,- Kc
30 129,- Kc
32 958,- Kc
30 250,- Kc
19 342,- Kc
21 417,- Kc
13 059,- Kc

INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST

Veřejné zakázky malého rozsahu
V roce 2018 byly reálizovány dvě veřejné zákázky málého rozsáhu I. kategorie:
Ná prácovišti Olomouc:
„Pořízení průmyslové pračky.“
Ekonomicky nejvyhodnejsí nábídká reálizáce cinilá 177 000,- Kc vcetne DPH.
Ná prácovisti Sumperk:
„Oprava střechy garáže“
Ekonomicky nejvyhodnejsí nábídká reálizáce cinilá 221 199,- Kc vcetne DPH.

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

Sdruzene dodávky elektricke energie
Sdruzene dodávky zemního plynu
Dodávky káncelárskeho pápíru s pozádávkem ná náhrádní plnení
Dodávky káncelárskych potreb s pozádávkem ná náhrádní plnení
Dodávky spotrebního máteriálu do tiskáren s pozádávkem ná náhrádní plnení

Stránká 43

ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBOROVÉ ORGANIZACE
Zpráva o činnosti odborové organizace
Významné události Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální
péče při Dětském centru Ostrůvek

 6. 12. 2018 bylá podepsáná Kolektivní smlouvá ná následující rok 2019
 27. 3. 2018 probehlá kontrolá BOZP ná prácovisti U Detskeho domová 269,
Olomouc zá ucásti predsedkyne odborove orgánizáce. Nebyly shledány zádne
závády.
 Personální slození vyboru odborove orgánizáce:
Predsedkyne: Mgr. Jáná Penáková, DiS.
Hospodárká: Dánuse Zákopálová
Jednátelká: Iváná Príborská
Revizorká: Háná Sromová
Dálsí clenove vyboru: Pávlá Rosíková, Mártiná Smekálová
K 31. 12. 2018 registroválá odborová orgánizáce 36 clenu.
Predsedkyne odborove orgánizáce se zucástnilá v souládu s ustánovením v Kolektivní
smlouve ná rok 2018 porád vedení, kde bylá seznámená s koncepcí zámestnávátele,
vysledky hospodárení á dálsími ukázáteli.
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SPONZOŘI
Sponzoři
Upřímně děkujeme jménem dětí všem uvedeným i nejmenováným sponzorům,
dárcům á dobrovolníkům zá přízeň, podporu á spolupráci v roce 2018.

Sponzoři a dárci
Akrmanová Kristýna
Bartoň Milan, Bc.
Bartošová Zdeňka – Olomouc
Bella Bohemia, s. r. o. – Praha
Bellissimo Radka, Ing. – Praha
Beneš Pavel
Brož Jiří, Mgr. – Praha
Česká spořitelna, a. s. – Olomouc
České dráhy, a. s.
ČSOB Leasing, a. s. – Praha
Dedecius Marek
Divadelní společnost Háta – Praha
Divadlo na Šantovce – Olomouc
Divadlo Šumperk
Dobré místo pro život – Olomouc
Edwards, s. r. o. – Lutín
Erreka – plast, s. r. o. – Olomouc
Feed the Hungry, nadační fond – Praha
Fofrnet, s. r. o. – Olomouc
Gavura Milan – Kožušany
Generali pojišťovna, a. s. – Ostrava
Generi, s. r. o. – Šumperk
Grambal František
Hanáčková Romana
HIPP CZECH s. r. o. – Praha
Janečková Hana – Olomouc
Klacl Jan – Olomouc
Klaclová Tereza – Olomouc
Koyo Bearings ČR, s. r. o. – Olomouc
Kredit Dosoudil, s. r. o. – Olomouc
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SPONZOŘI
Kubíček Miroslav, Šumperk
Kulvaitová Zdenka - Olomouc
Lanex, s. r. o. – Olomouc
Langer Martin – Nový Malín
Tran Dang Khoi, s. r. o. – Olomouc
Lékárna Rena Olomouc s. r. o. – Olomouc
Lobster family restaurant – Olomouc
Maltézská pomoc, o. p. s. – Olomouc
Manželé Truhličkovi – Hranice
Mašlíková Silvie
Mayer Tomáš, Ing. – Olomouc
Mezinárodní folklorní festival Šumperk
Miele, s. r. o. - Olomouc
Moravcová Dagmar – Nový Malín
Motýli, pěvecký sbor – Šumperk
MŠ Borůvka – Šumperk
Nadace Malý Noe – Olomouc
Nečásková Dana, Ing.
Němeček Václav, Ing. – Tovéř
NH Hotels – Olomouc
Nutrend D. S., a. s. – Olomouc
Palová Eva
Palovi Jiří a Alena
Pavláskovi Hana a Milan
PMT Stav CZ, a. s. – Olomouc
Pohle Hana
Policie ČR – pracoviště Olomouc
Q – Elektrik, a. s. – Ostrava
Rosecký Tomáš, Ing. – Raiffeisen Bank a. s.
Sejkora Ondřej
Siemens, s. r. o. – Mohelnice
Sieratowski Pavel
Společně pro děti, o. p. s. – Olomouc
Společnost pro ranou péči, z. s. – Olomouc
Svatošová Martina – Olomouc
Svět oken, s. r. o. – Vsetín
Šandová Martina, Ing.
Šimková Jana, Bohdíkov
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SPONZOŘI
Šulová Andrea
Töth Petr
Usnul Milan, JUDr. – Praha
Václavský Ladislav
Veselovský Ondřej
VOŠ a SPŠ – Šumperk
Wanzl, s. r. o. – Hněvotín
Wiedermann Mario
WINTERNET, s. r. o. – Olomouc
Zaměstnanci Hasičského záchranného sboru – Olomouc
Zaměstnanci Vrchního státního zastupitelství – Olomouc
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ZÁVĚR
Závěr
Ohledneme-li se zpet do roku 2018, kázdodenní nepretrzitá pece o deti bylá
obohácená o spolecne návstevy kulturních, sportovních á vzdelávácích ákcí. Ná mnohá
z nich májí zásluhu nási dlouholetí sponzori á dobrovolníci Máltezske pomoci.
V období járních prázdnin byl usporádán ozdrávny pobyt v Ostruzne pro deti ze
sumperskeho prácoviste, v kvetnu pro deti z olomouckeho prácoviste v Hyncicích pod
Susinou.
Pokrácují pozitivne nástávená setkání mezi detmi á bábickámi á dedecky z Domu
senioru Frántisek v Námesti ná Háne v rámci projektu „Mezigenerácní setkávání“. Deti
ze Sumperká záse májí spolecne ákce s klienty Domová se zvlástním rezimem v Jedlí.
V rámci osláv Dne detí probehl v Olomouci i v Sumperku Den otevrenych dverí. Rádi
jsme se pri teto prílezitosti opet setkáli s detmi, ktere v násem centru dríve pobyvály.
Detske centrum Ostruvek dokázuje celou páletou nábízenych sluzeb, ze je
poskytovátelem, ktery má nezástupitelne místo v peci o zdrávotne á sociálne ohrozene
deti. Práxe ukázuje ná potrebnost odborneho pobytoveho, ámbulántního á terenního
subjektu, ktery zájistí detem vse, co vzhledem ke svemu veku á zdrávotnímu stávu
potrebují.
Nove bude od 1. 1. 2019 náse detske centrum poskytovát zdrávotní sluzby v oborech
porodní ásistentká á detská sestrá, á to ve forme zdrávotní pece poskytováne ve
vlástním sociálním prostredí klientu v souládu s rozsírením predmetu cinnosti ve
zrizovácí listine.
Náse detske centrum má nádále ámbice zustát ostruvkem kázdodenní rádosti á
pohody pro umístene deti, párticipovát áktivne ná resení zdrávotní á sociální situáce
ták, áby jejich pobyt u nás byl co nejkrátsí á mohly vyrustát ve sve biologicke, prípádne
náhrádní rodine. Temto rodinám jsme pripráveni pomoci odbornou edukácí i
empátickym prístupem.
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PŘÍLOHY
Přílohy
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Stránká 50

PŘÍLOHY
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHY
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