Pardubický kraj
Dětské centrum Svitavy
U Kojeneckého ústavu 520/2
Svitavy

Zpráva o činnosti a plnění úkolů
příspěvkové organizace
Pardubického kraje
za rok 2021

„Kolik lásky dostaneme v dětství, tolik lásky si s sebou neseme celý život.“

Vize Dětského centra Svitavy:

Maximálně uspokojovat biologické, duševní, vývojové a sociální
potřeby dítěte.


Zajistit přátelské, láskyplné prostředí pro dítě, co nejvíce
připomínající skutečný domov.


Poskytovat služby zaměřené na podporu rozvoje schopností,
dovedností a nezávislosti matek, či jiných osob, pečujících o dítě.


Modifikovat a rozšiřovat své služby o další, potřebné formy
poskytované péče


Poskytovat pomoc při ochraně a uplatňování práv a
oprávněných zájmů uživatelů služeb.


Struktura zařízení
Dětské centrum Svitavy je příspěvkovou organizací Pardubického kraje s kapacitou 28
lůžek, z toho 25 lůžek pro děti ve všech službách dětského centra a 3 lůžka pro doprovod
dítěte.
Zřizovací listina byla vydána 17. 4. 2003 a dodatkem ze dne 27. 10. 2005 byl hlavní
předmět činnosti rozšířen o poskytování komplexní péče o děti vyžadující okamžitou pomoc
(ZDVOP) v rámci jejich sociálně-právní ochrany. Na provoz tohoto zařízení jsou vyčleněna 4
lůžka z celkové kapacity dětského centra.
Od 1. 1. 2011 funguje v rámci Dětského centra Svitavy Resocializační centrum pro matky
s dětmi, ve kterém se nacházejí dva zácvikové byty. Objekt je umístěn v areálu dětského
centra a je spojen s hlavní budovou komunikačním krčkem.

Název zařízení:

Pardubický kraj
Dětské centrum Svitavy

Sídlo:

U Kojeneckého ústavu 520/2
568 02 Svitavy

IČO:

601 25 501

Telefon:

461 535 131
461 541 970

Email:

dc@dc-svitavy.cz

Návštěvní hodiny:

denně od 9:00 do 11:30 a od 14:30 do 17:00

Ředitelka:

Mgr. Drahomíra Votřelová

Zástupce ředitelky:

Bohuslava Krásová, vedoucí sestra

Sociální pracovnice:

Mgr. Dagmar Svobodová
Mgr. Petra Kovářová DiS. - ZDVOP

Vedoucí lékařka:

MUDr. Jitka Hájková

Sekundární lékař:

MUDr. Jiří Hájek

Ekonomka:

Bc. Jana Kučerová

Psycholožka:

Mgr. Anna Konopáčová

Kapacita zařízení
Kapacita zařízení je 28 samostatných lůžek pro děti, včetně lůžek pro děti v zařízení
vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Kapacita ZDVOP jsou 4 lůžka, které jsou k dispozici
v odloučeném pracovišti. Dále zařízení disponuje jedním lůžkem pro těhotné matky, průvodce
dětí v budově DC Svitavy, další dvě lůžka se nachází v budově resocializačního centra
(zácvikové byty).

Oblasti činnosti DC Svitavy


DC Svitavy je zvláštní dětské zdravotnické zařízení poskytující diagnostickou,

léčebnou, ošetřovatelskou, rehabilitační a výchovnou péči, která je doplňována péčí
psychoterapeutickou, stimulační, relaxační a resocializační. Důvodem pro umístění dětí je
zpravidla zdravotní nebo zdravotně sociální indikace.


Poskytování péče především krátkodobé ambulantní či terénní, ojediněle dlouhodobé,

pobytové, a to dle konkrétní potřeby, se snahou o zachování funkční vazby na rodinu.


Speciální zdravotní a ošetřovatelská péče je zaměřená na děti s těžkými formami

DMO, vrozenými vývojovými vadami, metabolickými či genetickými onemocněními,
mentálním či smyslovým postižením. Rodiny hendikepovaných dětí mohou využít též
odlehčovací, respitní péči.


Dětské centrum poskytuje pomoc se zajištěním celodenní péče o dítě nebo děti svěřené

do pěstounské péče, jestliže dítě dosáhlo alespoň věku 2 let, a to zejména formou poskytování
odlehčovací služby pro pěstounské rodiny.


Zdravotnická

péče

je

poskytována

zdravotnickým

personálem

s odbornou

způsobilostí. Výchovná péče je garantována klinickým psychologem a speciálním
pedagogem.


Zařízení zajišťuje průběžně potřebná vyšetření a diagnostiku všech dětí, vyšetření při

příjmu a propuštění, dále pak preventivní prohlídky a očkování.



DC Svitavy je organizace se statutem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve

věku od 0 do 18 let. Tato pomoc je zaměřena na děti, u kterých je bezprostředně ohroženo
jejich zdraví či život.


Komplexní péče je poskytována také matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně

tíživých podmínek. Společné pobyty se týkají i jiných průvodců dítěte, kteří jinak péči o dítě
zajišťují – otcové, babičky, pěstouni, či osvojitelé, osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče na
základě rozhodnutí příslušného orgánu.


Zařízení umožňuje ve spolupráci s okolními gynekologickými ambulancemi a

porodnicemi, tzv. diskrétní či utajené porody – s možností pobytů i několik týdnů před
určeným termínem porodu. Tuto službu jsme schopni zprostředkovat i v zařízeních stejného
typu v rámci celé republiky.


Rehabilitační péči zařízení doplňuje ambulantní složka, kterou mohou využívat

především rodiče propuštěných dětí, jako následnou péči. Součástí rehabilitační péče
je spolupráce s ortopedy, doprovázení rodičů s dětmi na ortopedická vyšetření a pomoc při
zajišťování protetické péče a pomůcek. Součástí této péče je i rehabilitační stacionář – denní,
ambulantní či krátkodobá pobytová zdravotní služba pro děti s poruchami hybného aparátu,
s kombinovanými vadami, chronickým onemocněním dýchacích cest nebo opožděným
psychomotorickým vývojem (dětské mozkové poruchy, centrální koordinační a tonusové
poruchy, vrozené vývojové vady, poúrazové stavy, periferní parézy, ortopedické vady)



Na základě registrovaného oprávnění byla oblast činnosti DC Svitavy rozšířena o

dětskou skupinu. Péče o děti v této službě je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností,
kulturních a hygienických návyků. Provozní doba dětské skupiny je nepřetržitá, přednostně
jsou přijímány děti zdravotnických pracovníků.



Komplex služeb doplňuje ambulantní psychologická péče. Této služby v zařízení

využívají především náhradní rodiny, a to jak profesionální pěstounské rodiny, tak i klasické
pěstounské, či adoptivní.



DC Svitavy je výukovým pracovištěm SZŠ Svitavy a umožňuje praxi školám se

sociálně právním a pedagogickým zaměřením.


Zařízení spolupracuje s neziskovými organizacemi.

Hlavní přednosti zařízení


Stabilizovaný tým zkušených odborných pracovníků zabezpečující péči v souladu

s nejnovějšími zdravotními, psychologickými, rehabilitačními a výchovnými poznatky
v oboru péče o dítě.


Poskytování komplexní péče dětem vyžadujícím okamžitou pomoc (ZDVOP) v rámci

jejich sociálně-právní ochrany, a to v komunitním bydlení.


Poskytování edukativně-stimulačních pobytů a komplexní resocializace matkám

s dětmi s možností následných terénních zdravotních služeb po propuštění.


Možnost přijetí matky již v době těhotenství. Zajišťování utajovaného nebo tzv.

diskrétního porodu.


Poskytování individuální konsiliární služby pro žadatele náhradní rodinné péče.



Individuální práce s rodinami, pořádání případových konferencí ve spolupráci

s příslušnými OSPOD.


Spolupráce s odbornými ambulancemi a spádovými nemocnicemi regionu.



Poměrně malé zařízení, částečně rodinného charakteru v rekonstruované vile s velkou

zahradou a bazénem vhodným pro bezpečnou relaxaci dětí. Výhodou je i poloha zařízení se
snadnou dostupností nemocnice a odborných ambulancí, blízkost autobusového a vlakového
nádraží.


Výukové pracoviště odborných škol zajišťuje vysokou kvalitu péče.

Rozsah poskytované péče v roce 2021


Zdravotní, výchovná, speciálně pedagogická, ošetřovatelská, rehabilitační a

sociální péče odpovídala současným trendům v péči o dítě.


Péče v zařízení byla poskytována především formou denních, týdenních

ojediněle trvalých pobytů. Pobytů v zařízení bylo využíváno zejména u dětí zdravotně
hendikepovaných, u dětí v rámci ZDVOP, pak i u dětí sociálně znevýhodněných.


Přijímány byly nejvíce děti společně se svými matkami, dále pak děti do služby

respitního pobytu, či dětské skupiny. Do dlouhodobé ústavní péče nebylo přijato žádné
dítě.

Respitní, odlehčovací pobyty.
 Byly zajišťovány formou krátkodobé pobytové služby
 Zpravidla se jednalo o děti od 6-17 let se závažným zdravotním postižením
 Celkový pobyt každého dítěte ve službě respitní pobyt nepřesáhl dobu 14 dní

v jednom kalendářním měsíci
 Ve většině případů se jednalo o víkendové pobyty, případně týdenní pobyty v období

letních prázdnin
 V případě týdenních pobytů byla dětem, které navštěvují Základní školu speciální ve

Svitavách, zajištěna i školní docházka
 Tuto službu v roce 2021 využívalo pravidelně 9 dětí se zdravotním postižením, kdy

se jednalo o opakující se pobyty ve službě.

Resocializační a edukační pobyty
 Pro matky (či jiné průvodce) s dítětem/ dětmi, v tíživé sociální situaci, či k zácviku v

péči o dítě jsou jednou ze stěžejních činností zařízení.
 Podmínkou resocializačního pobytu je péče o minimálně jedno dítě ve věku do 3 let

věku, nebo těhotenství ženy
 Tato služba zajišťuje pobyt společně s dítětem a napomáhá v edukaci, či reedukaci

v péči o dítě. Dále je prováděna diagnostika rodičovských kompetencí, řešení
zdravotní péče o děti

 Délka pobytu bývá průměrně 2-3 měsíce, podle potřeby a závažnosti situace může být

pobyt delší.
 Do této služby bylo v roce 2021 přijato celkem 6 matek, jako doprovod celkem 8 dětí.

Důvodem společných pobytů byla problematika návykových látek u dvou matek, u
třech matek diagnostika rodičovských kompetencí a v jednom případě se jednalo o
nezletilou maminku. Věková škála u dětí se pohybovala v rozmezí od 3 dnů věku
dítěte do 3 let.
 Během resocializačních a edukačních pobytů jsme s dětmi i jejich průvodci pracovali

individuálně. Součástí poskytnuté služby byla i spolupráce s OSPODy, zdravotnickými
zařízeními, s neziskovými organizacemi.

Služba Dětská skupina


Služba byla v roce 2021 provozována na základě registrovaného oprávnění

s přednostní nabídkou dětem zaměstnanců svitavské nemocnice


Charakteristika služby

službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná Dětským
centrem Svitavy, zapsaná do evidence poskytovatelů a spočívající v pravidelné péči
o dítě od jednoho roku věku do pěti let. Tato služba je poskytována mimo domácnost
dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj
schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.


V roce 2021 využívalo tuto službu celkem 23 dětí, a to ve věku od 1roku do 4

let. Z tohoto počtu se jednalo o 4 děti zdravotnických pracovníků.

Terénní zdravotní služba


Jedná se o službu zajišťovanou formou návštěv pracovníků zařízení poskytující

pomoc a podporu dítěti a rodině, v jejich přirozeném prostředí.


Zařízení tuto službu poskytuje dětem ve věku zpravidla od narození do 3 let, u

dětí se zdravotním postižením pak do 12 let věku.


Cílovou skupinou jsou především: rizikoví novorozenci, děti s chronickým

onemocněním, s DMO a kombinovanými vadami, s poúrazovými a pooperačními
stavy, děti vyžadující rehabilitační péči, děti s nevyléčitelnými onemocněními.



Služba je poskytována na základě žádosti rodiče, doporučení praktického

dětského lékaře či OSPOD.


Hlavní náplní této služby je



poskytování potřebné míry podpory dítěti a jeho rodině při naplňování jeho

individuálních fyzických, psychických, biologických a sociálních potřeb


zajištění odborné zdravotní, příp. rehabilitační péče po nezbytně dlouhou dobu



zácvik v ošetřovatelské a rehabilitační péči



nácvik rodičovských kompetencí



pomoc a doprovázení při zajištění a realizaci odborných vyšetření



sociálně zdravotní a psychologické poradenství



koordinace spolupráce s PLDD a ostatními subjekty zajišťující služby v rodině



V roce 2021 jsme tuto službu poskytovali čtyřem rodinám. Jednalo se o rodiny

s dětmi novorozeneckého, kojeneckého i batolecího věku.


Jednou z vizí dětského centra je rozšíření poskytování terénních zdravotních

služeb, které vnímáme nejen jako prevenci umísťování dětí do zařízení, ale také jako
následnou službu ve formě doprovázení rodin propuštěných dětí.

Ambulantní služby


V roce 2020 byla rehabilitační péče využívána ambulantně, především jako

následná služba po propuštění dětí ze zařízení. Tato péče byla v roce 2021
poskytována celkem 17 dětem.


Pro potřeby pěstounské péče poskytovalo zařízení ambulantní psychologická

vyšetření dětem umístěným v jak v klasické pěstounské péči, tak i v pěstounské péči
na přechodnou dobu. Psychologická pomoc byla poskytována také maminkám
propuštěným z péče dětského centra, a to pravidelnými konzultacemi.


Pravidelných konzultací využíval také doprovod dětí umístěných v dětském

centru.

Rehabilitační stacionář


Rehabilitační stacionář při Dětském centru Svitavy je ambulantní nebo

krátkodobá pobytová služba pro děti s poruchami hybného aparátu, kombinovanými
vadami,

chronickým

onemocněním

dýchacích

cest,

nebo

opožděným

psychomotorickým vývojem (dětské mozkové obrny, centrální koordinační a tonusové

poruchy, vrozené vývojové vady, poúrazové stavy, periferní parézy, ortopedické vady
aj.) vyžadující intenzivní rehabilitační péči, která je jinak poskytována v jejich
přirozeném sociálním prostředí.


Tuto službu v roce 2021 využívalo jedno dítě, formou krátkodobých

(třídenních) pobytů.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc


Komplexní péče byla poskytována také dětem vyžadujícím okamžitou pomoc v rámci

jejich sociálně právní ochrany.


Tato pobytová složka se nachází mimo hlavní budovu, a to v komunitním bydlení.

Zajišťuje okamžitou, krizovou, krátkodobou pomoc ohroženému dítěti, která spočívá v plném
přímém zaopatření

Další činnosti


Všechen personál se pravidelně doškoloval ve specializačních programech

odpovídajících jejich zaměření. Vzhledem k epidemiologické situací v ČR tato školení
probíhala především online formou.


Dětem i jejich biologickým či náhradním rodičům bylo poskytováno poradenství

v oblasti ošetřovatelství, zdravotní péče, psychologické, sociálně právní, výchovné či
rehabilitační.


Pokračovali jsme v projektu „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost –

dotace na provoz mimo Prahu“, do kterého jsme byli zapojeni od roku 2020 a nadále v něm
pokračujeme.


Po celý rok 2020 byla činnost zařízení ovlivněna epidemiologickou situací spojenou

s pandemií Covid 19. Některé služby byly omezeny, případně uzavřeny v souladu s vládními
nařízeními. V některých službách jsme přes nepřízeň situace pokračovali v online podobě.

Vzdělávací a pedagogická činnost


Zaměstnanci zařízení se účastnili seminářů, školení, a to především v online podobě.



Vrchní sestra zajišťuje školení BOZP v rámci souvislých praxí studentů SZŠ.



Pokračuje spolupráce s Mateřskými školami, při předškolním vzdělávání dětí

umístěných v našem zařízení - MŠ Větrná a MŠ Milady Horákové Svitavy, dále
spolupracujeme se ZŠ nám. Míru, ZŠ Felberova, ZŠ T. G. Masaryka ve Svitavách. U dětí se
zdravotním znevýhodněním byla navázána spolupráce se Speciální základní školou ve
Svitavách.


Aktivní řidiči se pravidelně účastní školení řidičů – referentů

Kulturní a relaxační aktivity
Výchovná péče je nedílnou součástí komplexní péče o děti v našem zařízení. V zařízení je
zastřešována speciálním pedagogem. S ohledem na věk, zdravotní a psychický stav dětí jsou
připravovány tematické výchovné plány, které průběžně zajišťují a vyhodnocují dětské sestry.
Součástí výchovné péče jsou i pravidelné aktivity. Pro děti bylo uspořádáno několik
krátkých výletů do okolí, účastnily se též akcí probíhajících ve městě. Navštěvovaly naučné
stezky, či městská hřiště. V srpnu jsme se rozloučili s dětmi odcházejícími z dětské skupiny
do MŠ a v záři jsme uvítali nové děti v této službě.

Ekonomická činnost organizace v roce 2021
Výnosy
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Účelová dotace MZ ČR – Covid 19
Příspěvek ZDVOP
Dotace MPSV ČR – projekt – dětská slupina
Neinvestiční dotace MPSV ČR ZDVOP
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Transferový podíl
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky

Skutečnost 2021
26 067 920,00
2 027 113,00
524 760,00
1 123 470,00
223 080,00
739 852,00
12 600,00
1 392,00
27 855,00
343,69

Náklady
Spotřební materiál
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z vyřazených pohledávek
Tvorba zákonných rezerv
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady činnosti
Daň z příjmů

Skutečnost 2021
1 185 323,35
449 117,20
1 750 771,38
11 637,00
2923,00
415 064,14
18 176 323,00
6 035 264,00
75 182,00
455 039,87
1 500,00
336 756,00
7 800,00
800 000,00
273 863,03
65 642,98
120 152,00

Ukazatele příspěvkové organizace v Kč
Závazné ukazatele
Příspěvky rozpočtu zřizovatele- provoz
Účelová dotace MZČR – Covid 19
Limit přep. ev. poč. pracovníků
Limit mzdových prostředků
OON
Účetní odpisy

Skutečnost 2021
26 067 920,00
2 027 113,00
35,9415
18 013 573,00
162 750,00
336 756,00

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021
Zisk
Ztráta
706 178,74
0,00
Organizace hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 706 178,74 Kč
(před zdaněním)

Mzdové náklady, průměrný plat, počty zaměstnanců
MZDOVÉ NÁKLADY
Tarifní platy
Příplatky, odměny
Náhrady mzdy
Objem prostředků na platy bez OON
OON - dohody
CELKEM
Průměrný plat
Průměrný přepočtený počet pracovníků
Evidenční počet pracovníků
Evidenční přepočtený počet – dohody
.

Skutečnost 2021
11 525 013,00
4 332 833,00
2 155 727
18 013 573,00
162 750,00
15 008 072,00
40 635,00
36,9415
39
4,0918

Účelová dotace pro děti v zařízení vyžadující okamžitou pomoc
(ZDVOP)
V roce 2021 poskytnuta účelová dotace UZ 13307 ve výši 524 760,00 Kč
a neinvestiční dotace z MPSV ČR – projekt ve výši 223 080,00Kč. Částka použita na pokrytí
nákladů spojených s plným přímým zaopatřením dětí ZDVOP.

Dotace na podporu dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace
na provoz mimo Prahu
Od 01. 11. 2020 do 30. 04. 2022 zahájen pokračovací projekt ESF (Projekt
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017044) na podporu dětských skupin pro podniky a veřejnost –
dotace na provoz mimo Prahu od 01. 11. 2020 d0 30. 04. 2022. Maximální výše projektu na
způsobilé výdaje má činit 1 971 000,00 Kč. V roce 2021 čerpáno 1 123 470,00 Kč.

Péče o svěřený majetek
Organizace provádí pravidelné revize zařízení, přístrojů, zajišťuje potřebná školení
zaměstnanců a vede zaměstnance k hospodárnému využívání svěřeného majetku. Plánuje
a uskutečňuje investiční činnosti, údržbu a opravy v mezích řádného hospodáře, kde dodržuje
efektivnost, hospodárnost a účelovost použitých finančních prostředků.
Svěřený majetek pojištěn u zřizovatele. Havarijní pojištění a zákonné pojištění u
osobních aut a přívěsného vozíku hrazen z příspěvku na provoz.

Pohledávky
Pohledávky k 31.12.

97 185,00

Uvedené pohledávky jsou vedené na SU 315 za pobyt dětí a matek vyměřené podle
zákona. Rodiče jsou průběžně upomínáni písemnou výzvou, telefonicky a popřípadě osobně
k zaplacení dlužné částky. Ve většině případů není známa aktuální adresa, a tudíž se nepodaří,
dlužníka dostihnou. Pohledávky nejsou vymáhány soudní cestou.
Nedobytné pohledávky vzniklé v předchozích letech ve výši 552 580,00 Kč jsou vedeny na
podrozvahové evidenci.

Krátkodobé závazky – dodavatelé
Závazky k 31.12.

477 757,23

Organizace nevede žádné závazky po splatnosti.

Inventarizace majetku
Inventarizace majetku organizace provádí na základě platných předpisů.

Doplňková činnost
Příspěvková organice nemá doplňkovou činnost.

Peněžní fondy a jejich krytí
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)
Počáteční stav fondu k 1.1.
Základní příděl
Čerpání fondu
Stravování
Vakcína, vitamínové balíčky, rekreace, kultura
Životní a pracovní výročí
Příspěvek na penzijní, soukromé životní pojištění
Konečný stav fondu 31. 12.

Skutečnost 2021

Finanční krytí

170 935,48
359 975,46
277 614,20
64 515,00
130 999,20
4 700,00
77 400,00
253 296,74

270 306,81
277 215,13

Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán podle stanoveného plánu organizace.
FOND ODMĚN
Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu 31.12.

Skutečnost 2021
105 035,00
0,00
0,00
105 035,00

Finanční krytí
105 035,00
105 035,00

Fond odměn v roce 2021 nebyl čerpán.

REZERVNÍ FOND
Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebovaná dotace z rozpočtu EU
Peněžní dary – účelové
Peněžní dary – neúčelové
Čerpání fondu
Použití nespotř. transferu z rozpočtu EU
Konečný stav fondu 31.12.
Rezervní fond v roce 2021 nebyl čerpán.

Skutečnost 2021
Finanční krytí
640 988,05
640 988,05
266 553,77
187 553,77
0
0
79 000,00
0,00
0,00
907 541,82
907 541,82

FOND INVESTIC
Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Ve výši odpisů DHM a DNM
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatel
Čerpání fondu
Pořízení a technické zhodnocení majetku
Konečný stav fondu 31.12.

Skutečnost 2021 Finanční krytí
736 059,05
736 059,05
431 747,00
431 747,00
0,00
118 173,00
366 850,00
800 956,05
800 956,05

Z investiční fond v roce 2021 bylo vyčerpáno 366 850,00 Kč na nákup investičního majetku.

Kontroly v roce 2021
Interní audit v roce 2021 byl uskutečněn v období od října do prosince daného roku.
Audit byl zaměřen na náležitosti týkající se komplexní kontroly v samostatné působnosti na
úseku hospodaření.
Komplexní kontrola v samostatné působnosti na úseku hospodaření. Předmětem
kontroly bylo hospodaření organizace za období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2021.
Řádná kontrola na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Předmětem kontroly bylo
využití státního příspěvku pro zřizovatele zřízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za
období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2021.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky provedla kontrolu v oblasti
dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného,
dodržování termínů splatnosti pojistného za období od 01. 06. 2017 do 31. 01. 2021.
V roce 2021 nebyly vyměřeny žádné odvody za porušení kázně a ani vyměřena výše
ostatních sankcí.

Poskytování informací veřejnosti
Informace organizace poskytuje podle platného předpisu. Informace, které je
organizace povinna poskytnout ve smyslu uvedeného zákona jsou zveřejněny na webových
stránkách www.dc-svitavy.cz, ve výroční zprávě organizace, nebo je možné o ně požádat
v kanceláři ředitele Dětského centra Svitavy.
Základní informace, které se týkají provozu zařízení, jsou vyvěšeny na venkovní nástěnné
tabuli, která je umístěna vedle vstupní brány a vývěsní tabuli ve vstupní hale.
Veřejnosti se na základě platného zákona o ochraně osobních údajů a GDPR, neposkytují

individuální personální data (vč. platových) zaměstnanců organizace ani jejich klientů
a zákonných zástupců.

Zaměstnávaní osob se zdravotním postižením
Organizace zaměstnává 4,25 zaměstnanců se zdravotním postižením
Povinný podíl dle zákona o zaměstnanosti splněn.

Perspektivy rozvoje
Rozšířit nabídku terénních zdravotních služeb, služeb rehabilitačního stacionáře, prohlubovat
spolupráci s odbornými službami nabízejícími pomoc ohroženým rodinám a dětem.
Zabezpečit technicko-materiální podmínky ke zkvalitnění služeb v oblasti paliativní,
dlouhodobé a následné ošetřovatelské péče zaměřené na děti s život ohrožujícím a život
limitujícím onemocněním, které potřebují vysokou míru podpory pro jejich zdravotní,
mentální či kombinované postižení.
Další rozvíjení ambulantních služeb.
I nadále poskytovat pomoc ženám, které se ocitnou ve svízelné životní situaci před porodem
a nabízet jim tzv. diskrétní či utajené porody.
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.
Nadále zůstat výukovou stanicí střední zdravotnické školy, umožňovat praxi studentům
vyšších a vysokých odborných škol se zaměřením zdravotním, sociálním a pedagogickým.
Prostřednictvím ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje a vedoucího odboru
zdravotnictví 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 28. 02. 2022

Mgr. Drahomíra Votřelová,
ředitelka DC Svitavy

Přílohou této zprávy je samostatná zpráva o činnosti ZDVOP.

