Článek IV
Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Hlavní účel
Dětské centrum Veská je zvláštním dětským zařízením léčebně preventivní péče,
zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc a poskytovatelem dalších služeb pro
ohrožené děti a jejich biologické nebo náhradní rodiny, které zajišťuje služby
obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle rozhodnutí Komise ze dne 20.
prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu 2012/21/EU. V hlavním předmětu činnosti je podrobně
vymezena komplexní a nedělitelná ústavní nebo jiná péče a služby o všestranný rozvoj
dětí, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím nebo které nemohou z
jiných důvodů vyrůstat v rodinném prostředí biologické nebo náhradní rodiny.

Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy
hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování komplexní a nedělitelné
ústavní nebo jiné péče a služeb o všestranný rozvoj dětí.

Hlavní předmět činnosti
Poskytování komplexní a nedělitelné péče dětem opuštěným, zdravotně postiženým
vrozenými vývojovými vadami nebo chronickými chorobami, popř. jiným způsobem,
dětem zanedbávaným, zneužívaným, týraným a dětem ohroženým ve vývoji
nevhodným sociálním prostředím, a to formou zdravotní, psychologické, speciálně
ošetřovatelské, rehabilitační, výchovné a sociální péče, v němž je jako nedílná a
neoddělitelná součást zahrnuto:
•

poskytování náhradního domova, nejlépe formou rodinných skupin nebo rodin
samotným dětem nebo formou společného pobytu,

•

poskytování zdravotních služeb a zaopatření v dětském domově pro děti do 3
let věku (§ 43 a 44 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů), poskytování dalších zdravotních služeb v souladu
s platnými právními předpisy,

•

výkon ústavní nebo ochranné výchovy nařízené rozhodnutím soudu,

•

poskytování respitní péče dětem s potřebou podpory na žádost jejich rodičů
nebo osob odpovědných za jejich výchovu,

•

poskytování péče krátkodobé nebo dlouhodobé formou trvalého, týdenního či
denního pobytu podle konkrétní potřeby dětí se snahou o zachování funkční
vazby na rodinu, přičemž u dětí s vážným zdravotním či sociálním postižením
nebo se speciálními potřebami lze podle okolností poskytovat péči do 3 let,
zpravidla však až do 12 let věku dle individuálních potřeb dítěte,

•

poskytování komplexní péče rodiči či rodičům s dětmi, kteří se dostali do
mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování v péči o dítě a domácnost
nebo zacvičování ve speciální ošetřovatelské technice,

•

poskytování péče a služeb formou ambulantních služeb dětského centra,

•

poskytování péče a služeb formou terénních služeb dětského centra,

•

poskytování péče a služeb charakteru odborné diagnostiky a poradenství
dětského centra,

•

poskytování péče a služeb dětského centra formou rehabilitačního stacionáře
pro děti se speciálními potřebami,

•

zajišťování sociálně-právní ochrany dětí na základě vydaných pověření:
• formou poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc,
• formou doprovázení pěstounských rodin na základě uzavírání dohod o
výkonu pěstounské péče a poskytování výchovné a poradenské péče
osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu
pěstounské péče (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), při výkonu pěstounské péče
a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu
požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout,
• jinou formou, pokud to není v rozporu s hlavním předmětem činnosti
příspěvkové organizace uvedeným v této zřizovací listině,

•

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění,

•

poskytování pomoci se zajištěním celodenní péče o dítě nebo děti svěřené do
pěstounské péče, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let, a to zejména
formou poskytování odlehčovací služby pro pěstounské rodiny (§ 47a odst. 2
písm. b/ zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů),

•

aktivní spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, institucemi,
zařízeními, spolky, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty při výkonu
sociálně-právní ochrany dětí nebo jiné pomoci dítěti či jeho rodině v nouzi nebo
v krizi,

•

poskytování služeb na základě registrace zařízení sociálních služeb podle
zákona o sociálních službách, pokud to není v rozporu s hlavním předmětem
činnosti příspěvkové organizace uvedeným v této zřizovací listině,

•

umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, zdravotně-sociálním,
sociálně-právním, pedagogickým, psychologickým či teologickým zaměřením,

•

výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti
včetně hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a
hospodárného nakládání s vlastněným movitým majetkem a svěřeným
nemovitým majetkem v souladu s touto zřizovací listinou, včetně stravovacích
služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního
účelu a hlavního předmětu činnosti Dětského centra Veská,

•

plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy, zejména na
základě pokynů zřizovatele.

