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ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC 

 

Součástí Dětského centra Svitavy, U kojeneckého ústavu 520/2, je Zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP), které provozuje svoji činnost na základě Zřizovací listiny, 

vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje, ze dne 17. 3. 2013 ve znění pozdějších dodatků. 

ZDVOP se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. Kapacita zařízení je 4 děti ve věku od 0-18 let.  

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v systému sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje 

okamžitou, krizovou, krátkodobou pomoc ohroženému dítěti. Ta spočívá v plném přímém 

zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru.  

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je zařízením sociálně právní ochrany, 

které poskytuje ochranu a pomoc dětem dle zákona od 0-18 let. 

Jedná se o dítě:  

● které se ocitlo bez jakékoliv péče  

● jeho život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy  

● které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku  

● které je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané  

● které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho  

   základní práva 

 

DÉLKA POBYTU 

dětí ve ZDVOP může trvat nejdéle po dobu: (zákon č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně 

dítěte)  

● 3 měsíců od jeho umístění na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, v případě opakované  

    žádosti může být dítě přijato do zařízení v délce dalších 3 měsíců, jen s předchozím písemným  

    souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností.  

● 6 měsíců, je-li dítě umístěno do ZDVOP na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, nebo na základě žádosti dítěte, pokud s pobytem dítěte vyslovil souhlas rodič, 

nebo jiná osoba odpovědná za výchovu.  

  



STAVEBNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc zajišťuje tuto činnost v souladu s transformací 

pobytové péče v komunitním bydlení, druhým rokem nově v řadovém domě na ulici Kapitána 

Nálepky 4 ve Svitavách. K dispozici jsou dvě samostatné bytové jednotky o velikosti 3+kk.  

Byty se skládají ze společné obývací části s kuchyňským koutem, dětského a studentského pokoje 

a sociálního zařízení. Oba byty jsou kompletně a účelně vybavené nábytkem, výchovnými 

pomůckami a hračkami. Materiální, technické a hygienické vybavení jednotlivých bytů i celý chod 

domácnosti kopíruje podmínky v přirozeném rodinném prostředí. 

K volnočasovým aktivitám děti využívají menší dvůr se zahrádkou u domu, dále městská 

sportoviště, parky a hřiště, které se nacházejí v blízkém okolí. 

 

 

ZÁSADY ČINNOSTI 

● respektování lidských práv, základních svobod a lidské důstojnosti  

● výkon sociálně-právní ochrany dle individuálních potřeb dítěte  

● stabilizace situace ohroženého dítěte a návrat do rodinného prostředí  

 

Ochrana a pomoc poskytovaná zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc spočívá 

v uspokojování základních životních potřeb, zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné 

obdobné péči.  

 

ROZSAH ČINNOSTI 

Zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc:  

● zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování, stravování 

a ošacení  

● poskytuje výchovnou péči  

● zajišťuje poskytování zdravotních služeb  

● poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte  

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

● vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí  

● poskytuje dítěti odbornou pomoc prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa  

● spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování  

záležitostí týkajících se dítěte, zajišťuje jim terapii, nácvik rodičovských a dalších  

dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje  

pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte  



zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany  

● činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí vnitřním řádem, který vychází  

z vymezení činnosti zařízení zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

 

PODPORA PŘIROZENÉHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 

Je v zájmu dítěte a jeho právo, aby rodiče a osoby dítěti blízké udržovali s dítětem 

co nejčastější kontakty. Styky s rodiči či jinými osobami formou návštěv jsou dětem umožněny 

denně. Doporučujeme včasné ohlášení návštěvy, zejména v případech návštěvy z větší vzdálenosti. 

V případě neohlášené návštěvy není vždy zaručena přítomnost dítěte v zařízení. Návštěva 

je umožněna vždy v době mimo vyučování.  

Návštěvní doba je orientační, v případě, že rodiče a jiné osoby dítěti blízké navštíví dítě 

v jiné době, zařízení vždy hledá kompromisní řešení dané situace. Četnost návštěv, písemných 

a jiných kontaktů je evidována zápisem v návštěvním listu, kde jsou zaznamenávány důležité 

okolnosti průběhu návštěvy. Záznamy jsou vedeny i o průběhu a obsahu telefonických kontaktů 

rodičů a personálu. Záznam do návštěvního listu opatří pracovník zařízení i návštěvník svým 

podpisem. Pobyty dítěte u rodičů jsou právem dítěte nikoliv odměnou.  

Pokud ředitel zařízení pobyt dítěte v rodině nepovolí, učiní tak formou rozhodnutí ve správním 

řízení.  

Kontakt s rodiči nebo osobami blízkými může dítě udržovat i písemnou nebo telefonickou 

formou s přihlédnutím k jeho rozumové vyspělosti.   

Kontakt s vrstevníky - snažíme se dětem zachovat původní školu, školku (pokud 

je to provozně možné), samozřejmostí je docházka na obědy do školní jídelny, zajištění družiny 

dětem mladšího školního věku, dětem je umožněna návštěva zájmových aktivit a školních 

kroužků, nebo akcí pořádaných zájmovými organizacemi ve městě.  

V letošním roce jsme se museli stejně jako jinde, vypořádat s mimořádnými situacemi 

způsobenými pandemií COVID–19. Náročné bylo sladění školních povinností a logistika školní 

docházky u dětí s různými režimy 

 

 

 

 

 

 



POČET DĚTÍ V ZAŘÍZENÍ 2021 

 

Během roku 2021 bylo nově přijato do zařízení celkem 13 dětí. 

Ve stejném období bylo propuštěno 9 dětí. 

Zpátky do biologické rodiny se vrátilo 6 dětí. 

 Do pěstounské péče na přechodnou dobu neodešlo žádné dítě. 

 Do péče jiného příbuzného bylo předáno 1 dítě.  

 Do Domu na půl cesty bylo předáno 1 dítě.  

 Do dětského domova bylo umístěno 1 dítě. 

 

Průměrná obložnost za rok 2021 byla 67,05 %. 

 

 

PŘIJATÉ DĚTI V ROCE 2021 PODLE VĚKU: 

 

VĚK DÍTĚTE 

POČET DĚTÍ VE 

ZDVOP 

Do 1 roku 0 

1-3 roky 1 

4-6 let 1 

7-9 let 3 

10-12 let 3 

13-15 let 2 

16-18 let 3 

Celkem 13 

 

Z celkového počtu 13 přijatých dětí bylo 10 nezletilých přijato na základě žádosti zákonných 

zástupců, 2 na základě předběžného opatření, a 1 na základě žádosti nezletilého dítěte se 

souhlasem příslušného OSPOD.  

 



PERSONÁLNÍ STRUKTURA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY ZDVOP 

ke dni 31. 12. 2021 
                                                       

    

                                                                       ŘEDITEL 

 

 

 

              Psycholog                       Sociální  spec.ped. manažer      ekonom 

                                                     pracovník      provozu      

                                 

 

 

 

 

                                    Pracovníci příme           Prac.v soc.         stravovací                             
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VZDĚLÁVACÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST 

● Pracovníci přímé péče ve ZDVOP i sociální pracovnice se pravidelně zúčastňovali regionálních 

či celostátních školících akcí (semináře, školení, online kurzy a školení a další.)  

● Všem dětem ve ZDVOP je zajištěna povinná školní docházka. V případě, že nelze zachovat 

původní školu, je jim vybrána jedna z místních ZŠ. V roce 2021 jsme spolupracovali se ZŠ nám. 

Míru ve Svitavách a ZŠ Česká Třebová.  

● V zařízení jsou pravidelně pořádány provozní a úsekové porady zaměstnanců a pracovníků 

přímé péče ZDVOP.  

● Pracovníkům přímé péče ZDVOP byla pravidelně zajišťována supervizní setkání.  

● V roce 2021 zařízení spolupracovalo s následujícími obecními úřady obce s rozšířenou 

působností: OSPOD Česká Třebová, OSPOD Litomyšl, OSPOD Pardubice, OSPOD Svitavy, 

OSPOD Mnichovo Hradiště, OSPOD Boskovice, OSPOD Moravská Třebová, OSPOD Bruntál.  

● V roce 2021 zařízení spolupracovalo s DD Hodonín u Kunštátu a Domem na půl cesty Květná 

zahrada.  

 

KULTURNÍ, REKREAČNÍ A RELAXAČNÍ AKTIVITY 

 

● Vzhledem k pandemické situaci se děti zúčastňovaly aktivit na místních hřištích a sportovních 

pláccích, vycházek po okolí a výletů, jež umožňovala aktuální pandemická situace.   

 

●  Všem školním dětem byly zajištěny prostředky k online výuce a následný dohled a pomoc 

s plněním úkolů.  

 

 

 

 

 



ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ZDVOP 
 

Dětské centrum Svitavy disponuje jedním řadovým domem se dvěma samostatnými bytovými 

jednotkami na ulici Kapitána Nálepky.  Jedná se o byty o velikosti 2 + kk.  

Dětem umístěným na odloučených pracovištích je celoročně k dispozici malý dvorek přímo za 

domem a zahrada dětského centra s nejrůznějším vybavením pro zábavu a trávení volného času.  

 

Cílem je, aby se pobyt dětí v zařízení co nejvíce přibližoval domácímu prostředí. Byty 

jsou vybaveny všemi spotřebiči nezbytnými pro klasický chod domácnosti.  

Starší děti se učí pomáhat při péči o domácnost. Pomáhají s vařením a pečením, účastní se 

běžného úklidu, učí se hospodařit s energiemi a finančními prostředky, dodržováním daného 

rozpočtu každého z bytů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EKONOMICKÁ ČINNOST 2021 - ZDVOP 
 

VÝNOSY   Skutečnost 2021 

Příspěvek na provoz  ZDVOP  z MPSV ČR 524 760,00 

Neinvestiční účelová dotace ZDVOP – projekt 223 080,00 

Přídavky z ÚP, příspěvky za děti od rodičů   20 600,00 

Příspěvky zřizovatel   4 170 368,11 

CELKEM VÝNOSY - ZDVOP  4 938 808,11 

 

 

NÁKLADY  Skutečnost 2021 

 
Spotřební materiál,  134 406,34 

Spotřeba energií 41 547,76 

Opravy a udržování 4 935,00 

Cestovné 0,00 

Ostatní služby 30 882,56 

Mzdové náklady 3 420 511,00 

Zákonné sociální pojištění 1 156 135,00 

Jiné sociální pojištění 0,00 

Zákonné sociální náklady  72 010,22 

Ostatní náklady z činnosti  11 665,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 66 715,23 

CELKEM NÁKLADY - ZDVOP 4 938 808,11 

 

ÚČELOVÁ DOTACE PRO DĚTI V ZAŘÍZENÍ VYŽADUJÍCÍ 

OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP) 
Dětské centrum Svitavy v roce 2021 obdrželo na provozní činnost ZDVOP tyto peněžní 

prostředky: 

- Účelová dotace na provoz UZ13307 ze státního příspěvku MPSV ve výši 524 760,00 Kč.   

- Neinvestiční dotaci určenou na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností ZDVOP 

UZ13307 z MPSV státního rozpočtu ve výši 223 080,00 Kč 

 Částky byly použity na pokrytí nákladů spojených s plným přímým zaopatřením dětí vyžadující 

okamžitou pomoc.   

Rozdíl celkových nákladů byl vyrovnán z rozpočtu Dětského centra Svitavy od zřizovatele, 

přídavků na dítě z úřadu práce a příspěvků na zaopatřené dítě v zařízení od rodičů. 



VYJÁDŘENÍ % HODNOTY, PODÍLU PŘÍSPĚVKU NA ZDVOP VŮČI 

PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ OD ZŘIZOVATELE A OSTATNÍCH PŘÍJMŮ 
 

VÝNOSY 
Skutečnost 

ZDVOP 2021 

Skutečnost 

 DC 2021 

 

% plnění 

Příspěvek na provoz  ZDVOP  z MPSV ČR 524 760,00   

Neinvestiční účelová dotace ZDVOP – projekt 223 080,00   

Přídavky z ÚP, příspěvky za děti od rodičů 20 600,00   

CELKEM 768 440,00 30 748 385,69 2,499 

    

NÁKLADY 
Skutečnost 

ZDVOP 2021 

 

 

Skutečnost 

DC 2021 
% plnění 

Spotřební materiál 134 406,34 1 185 323,35 11,34 

Spotřeba energií 41 547,76 449 117,20 9,25 

Opravy a udržování 4 935,00 1 750 771,38 0,28 

Cestovné 0 11 637,00 0 

Náklady na reprezentaci 0 2923,00 0 

Ostatní služby 30 882,56 415 064,14 7,44 

Mzdové náklady 3 420 511,00 18 176 323,00 18,82 

Zákonné sociální pojištění 1 156 135,00 6 035 264,00 19,16 

Jiné sociální pojištění  0 75 182,00 0 

Zákonné sociální náklady 72 010,22 455 039,87 15,83 

Jiné daně a poplatky   0 1 500,00 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 0 336 756,00 0 

Náklady z vyřazených pohledávek  0 7 800,00 0 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku  66 715,23 273 863,03 24,36 

Tvorba zákonný rezerv 0 800 000,00 0 

Ostatní náklady činnosti  11 665,00 65 642,98 17,77 

Daň z příjmů 0 120 152,00 0 

CELKEM 4 938 808,11 30 162 358,95 16,37 

 

 

 

 

 

 

 



PERSPEKTIVY ROZVOJE 

 

● Co nejvíce péče přenést do přirozené komunity, tak aby výsledným stavem byla péče 

poskytovaná v běžných životních podmínkách.  

 

● Dodržování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro osoby pověřené k výkonu 

sociálně-právní ochrany – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

● Spolupracovat s odbornými pracovišti péče o dítě, neziskovými organizacemi, dobrovolníky 

i  laickou veřejností.  

 

●Vysoký standard péče udržovat průběžným zvyšováním odborné úrovně zaměstnanců, účastí 

na vlastních seminářích, školících akcích a kurzech.  

 

● Prostřednictvím zřizovatele realizovat rozhodnutí a záměry Rady Pardubického kraje, které se 

týkají naší organizace. 

 

 

  

 

 

 

 

 

ZÁVĚREM 
 

Děkujeme všem, kteří projevují zájem o život dětí umístěných v našem zařízení a přispívají 

věcnými i finančními dary.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ve Svitavách dne 21. 2. 2022 

 

 

                                                                                              Mgr. Drahomíra Votřelová,  

                                                                                            ředitelka DC Svitavy, ZDVOP  

 

 

 


