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Definice 

Dětské centrum Veská  (dále jen DC – Veská nebo zařízení) je: 

 

 příspěvková organizace Pardubického kraje 

 zařízení poskytující služby pobytové, ambulantní, terénní, diagnostické a poradenské 

 zdravotnické zařízení (dále jen ZZ) 

 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) 

 poskytovatel komplexní péče o ohrožené děti a děti se zdravotním hendikepem včetně 

péče o jejich rodiny dle aktuálních potřeb dětí 

 zařízení umožňující společné pobyty dětí a rodičů nebo jiných doprovázejících osob 

 

Poslání 

 zajistit ochranu a pomoc ohroženým dětem, zejména jsou-li ohrožena jejich základní práva 

 pomáhat ohroženým rodinám s dětmi 

 

Dlouhodobé cíle 

 poskytování komplexní péče ohroženému dítěti a zajištění všech jeho potřeb 

 pokud to není v rozporu s právy dítěte, umožnit dle provozních možností společný pobyt 

dítěte s rodičem (dle platné legislativy) 

 přispět k pozitivnímu vývoji dítěte a rozvoji jeho osobnosti 

 rozvíjet to, co dítě umí 

 naučit to, co dítě neumí 

 pomoci hledat trvalé řešení pro dítě a podílet se a spolupracovat na rychlém propuštění 

dítěte do stabilního prostředí 

 rozvíjet a rozšiřovat poskytovanou péči a činnosti 

 zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců 

 pokračovat v přeměně zařízení v duchu nových trendů a legislativy s velkým důrazem na 

zachování a pokračování kvalitně poskytované služby dětem a jejich rodinám 

 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 
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1. POBYTY 

 

 

Pobytová část zařízení měla v roce 2014 kapacitu: 

 

 49 lůžek pro děti od novorozeneckého věku do 18-ti let věku, z toho 

 16 pro ZDVOP 

 27 pro děti umístěné samostatně nebo s doprovodem v ZZ 

 6 míst není využíváno z důvodů rekonstrukce 

 

 

 9 lůžek pro dospělé doprovázející osoby 

 2 pokoje na hlavní budově (maximálně 3 osoby + jejich děti) 

 4 pokoje ve vedlejší budově (maximálně 6 osob + jejich děti) 

 

 

Celková kapacita zařízení zůstala v průběhu roku stejná. V průběhu roku však došlo k navýšení 

počtu míst pro děti ve ZDVOP o 2 místa z původních 14ti na 16. Dále celý rok zůstalo uzavřeno 

oddělení, ve kterém byla naplánována rekonstrukce na bydlení rodinného typu. Na toto oddělení 

byla pouze dvakrát umístěna sourozenecká skupina, která však vyžadovala intimitu a klid při 

pobytu a nebylo pro děti vhodné okamžité umístění do kolektivu ostatních dětí. Kapacita byla 

dostatečná.    

  

 

Důvody přijímání dětí i dospělých byly různé, od plně zdravotních důvodů (buď dítěte nebo 

dospělého) k spíše zdravotně-sociálním důvodům. Obvyklá byla přítomnost více faktorů a důvodů 

k přijetí. 

 

 

Pobyty dětí v ZZ i ZDVOP byly na žádost: 

 

 rodičů (dohoda se zákonným zástupcem) 

 orgánů sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) 

 soudu (předběžné opatření, ústavní výchova) 

 dítěte se souhlasem OSPOD ????? 

 

 



Ve zdravotnickém zařízení se typově jednalo o pobyty: 

 

 samostatně umístěných dětí 

 dětí společně s rodičem nebo jinou doprovázející osobou 

 respitní odlehčovací – krátkodobé úlevné (z rodin biologických i náhradních) 

 pobyty v denním stacionáři 

 

 

Dětem bylo poskytováno kompletní zaopatření a péče. Společné pobyty sloužily k nácviku 

ošetřovatelských dovedností doprovázející osoby nebo k nácviku nebo zvyšování rodičovských 

dovedností a kompetencí. Také probíhala diagnostika schpností rodiče samostatně pečovat o dítě 

nebo jej ošetřovat.  

Dětem i jejich biologickým nebo náhradním rodičům bylo poskytováno poradenství v oblasti 

ošetřovatelství, sociálně-pediatrické péče, psychologie, sociálně-právní oblasti, fyzioterapie a 

výchovné oblasti.  

 

Pobyty v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

ZDVOP bylo umístěno a pracovalo v rámci provozu celého zařízení. V rámci provozu ZDVOP 

pokračovalo poskytování služby dispozičně i personálně odděleno od ZZ. Pro okamžitou pomoc 

sloužilo primárně oddělení  typu rodinných buněk – Žlutý a Zelený korálek, vyčleněna byla lůžka na 

Duhovém korálku a na samostatných pokojích. Zařízení bylo schopno přijmout do ZDVOP děti od 

0 do 18-ti let, prioritou v péči zůstávaly děti do 6ti let a děti se zdravotními hendikepy, nicméně také 

časté byly příjmy sourozeneckých skupin. Dále mladistvá a nezletilá těhotná děvčata nebo 

maminky umísťované do ZDVOP byly cílovou skupinou, se kterou umí zaměstnanci zařízení 

pracovat. 

 

Změny systému dále přinesly změny v zařízení 

 došlo k snížení počtu přijímaných novorozenců, kteří byli umísťováni do PPPD 

 byl větší zájem o společný pobyt dítěte s doprovázející osobou 

 více pobytů bylo realizováno na dohodu s rodičem a menší počet pobytů na předběžné 

opatření 

 

Dopady změn systému vnímáme i nadále obojetně, přináší pozitiva (např. více dlouhodobých 

pěstounů nebo intenzivnější práce s rodinou dítěte). Vnímáme však i negativní dopady (například 

opakované návraty dětí do zařízení ze selhávajících biologických rodin nebo absence jednotných 

„standardů“ nebo postupů péče pro pěstouny na přechodnou dobu, tak aby všem dětem 

umísťovaným do náhradních rodin byla poskytnuta adekvátní péče dle jejich individuálních potřeb.  

 



Během roku se zařízení účastnilo pilotního ověřování  standardů kvality ve ZDVOP. Měly jsme tak 

možnost nachystat si materiály a ověřit správnost nastavených procesů v praxi. Pilotované znění 

standardů bylo odlišné od vyhláškového znění. Naše výsedná práce byla nakonec ověřena pilotní 

inspekcí, která nám stejně jako konzultanti dala různá doporučení a výsledky byly podkladem pro 

tvorbu manuálu k zavádění standardů v ostatních zařízeních. 

 

 

Pobyty v rodinných buňkách 

 

O děti v zařízení (v ZZ – červený korálek a ZDVOP – zelený a žlutý korálek) bylo pečováno na 

odděleních, které fungují na principu rodinných buněk, kde jeden zaměstnanec přímé péče 

současně během dne pečuje maximálně o 4 až 5 dětí. Rodinné buňky mají samostatné hygienické 

zázemí a kuchyňku, o děti vždy pečují stejné pracovnice, většinou kvalifikované a zkušené 

zdravotní sestry. Děti, které dosáhnou věku 30ti měsíců mohou dle kapacity a individuálních potřeb 

navštěvovat denní stacionář Veselý domeček, kde je režim dne jako v klasické mateřské školce. I 

zde pracovaly kvalifikované a zkušené zdravotní sestry a zařízení tak mohlo přijmout i děti se 

specifickými zdravotními potřebami. Pracovnice si v průběhu roku rozšiřovaly svou odbornost a 

kvalifikaci zejména pro práci se staršími dětmi. 

 

 

Pobyty ve zdravotnickém oddělení 

 

Duhový korálek funguval na principu klasického zdravotnického oddělení, byly tam umísťovány 

děti s těžkými zdravotními hendikepy a kombinovanými vadami (kapacita 4 až 6 dětí) a 

novorozenci bez doprovodu nebo takové děti, u kterých probíhal zácvik rodiče v ošetřovatelských 

dovednostech. V rámci této činnosti jsme byly zařízením nadregionálním, protože ne každý kraj má 

zařízení, které je schopno se o tento typ dětského pacienta postarat. Jednalo se o vysoce 

specifickou následnou zdravotní, ošetřovatelskou a někdy i paliativní péči o dětské pacienty, kteří 

již neyly indikováni pro pobyt ve zdravotnickém zařízení akutní péče a zároveň nemohly být ve své 

biologické rodině. Pro tento typ pacientů jsme nabízely rodinám i respitní, odlehčovací pobyty.   

 

Pro děti umísťované na toto oddělení byla vybudována koupelna, která zde dříve chyběla. 

Vybavena byla jak klasickou vanou, tak speciálním sprchovacím lůžkem. Výrazně se tak zvýšila 

kvalita poskytované péče a spokojenost dětí. 

  

 

Společné pobyty dětí a doprovázejících osob 

 



Společné pobyty dětí s doprovázející osobou, nejčastěji s matkou, byly jednou ze stěžejních 

činností zařízení a podílely se na nich všichni zaměstnanci.  

 

 

Typově proběhly pobyty: 

 

 těhotných, zletilých i nezletilých v nouzi před porodem 

 nezletilých maminek ve ZDVOP  

 zletilých osob se svým dítětem v ZZ 

 

Důvodem pobytu bylo: 

 

 zdravotní stav dítěte (v ZZ) – rodič se zaučoval a pečoval o dítě s hendikepem nebo bylo 

nutno zajistit správné užívání a dávkování léků 

 

 zdravotní stav rodiče (pobyty k zácviku a edukaci v rodičovských kompetencí) 

 rodiče, kteří měli sami hendikep nebo onemocnění 

 maminky s psychiatrickou diagnózou nebo s poruchami osobnosti 

 

 zletilých maminek po porodu ze sociálních důvodů (někdy i se staršími dětmi), pokud byly 

ohroženy například fyzickým násilím 

V rámci projektu bylo v roce 2014 v Pardubickém kraji realizováno pilotní ověřování sítě služeb pro 

ohrožené děti, jehož součástí byly i krizové a dlouhodobé pobyty dětí samotných či s rodiči. Naše 

zařízení realizovalo tři tyto pobyty během kterých jsme si ověřili naši schopnost pracovat i s rodiči, 

kteří potřebují trvalešší a dlouhodobější typ péče či edukace.   

 



Statistika pobytů: 

 

Počet dětí celkem: 

 

k 1. 1. 2014   36 z toho ve ZDVOP 6 

k 31. 12. 2014   37 z toho ve ZDVOP 12 

 

Příjmy dětí celkem   78   z toho do ZDVOP 37 

 sourozenecké skupiny   z toho do ZDVOP  

 jedno dítě    z toho do ZDVOP  

 

Převažující důvody přijetí: 

 

 zdravotní důvody  25 

 sociální důvody  36  

(i u většiny těchto dětí byly následně řešeny  zdravotní problémy a opožděný vývoj) 

 zdravotně sociální důvody  17 

 

Děti byly přijímány na základě: 

 

 dohody s rodiči    85 

 předběžného opatření   3 

 základě nařízené ústavní výchovy  0 

 

Většina přijímaných dětí byla české státní příslušnosti,  

5 dětí bylo cizinců: Ukrajina, Slovensko, Bulharsko, Nigerie.  

 

Opakovaně bylo přijato 6 dětí. 

 

 

Respitní pobyty využívaly 3 rodiny.  

 

V rámci zařízení funguje denní stacionář v rámci provozu zdravotnického zařízení: 

 

Kapacita celkem: 10 z toho děti externích během roku   6 

 

 



Společné pobyty dětí s doprovázejícími osobami: 

 

Celkem : 

 

 rodičů   119 -78 = 41 

 z toho těhotné 2 

 otcové   3 

 matky   36 

 

 

Pobyty doprovázejících osob: 

 

 s jedním dítětem 20 

 s 2 -3  dětmi  2 

 se 4 dětmi  2 

 

 

Pobyty rodičů: 

 

 nezletilých  4 

 zletilých  21 

 

 

Propouštění dětí: 

 

 

Propuštěných dětí celkem  77   z toho ze ZDVOP 31 

 

 

Propuštění proběhlo umístěním do: 

 

 vlastní rodiny    62  z toho ze ZDVOP 49 

 adoptivní rodiny   4  z toho ze ZDVOP 0 

(z toho zahraniční adopce  2) 

 pěstounské péče dlouhodobé 1  z toho ze ZDVOP 5 

 pěstounské péče na přechodnou dobu 2  z toho ze ZDVOP 1 

 do dětského domova   9 

 



 

Zemřelo 1 dítě. 

 

 

Propouštěných dospělých celkem 26  (24 žen a 2 muži)  

 

z nich odešlo: 

 

 z vlastního rozhodnutí bez dítěte  1 

 se svým dítětem nebo dětmi  25 

 

 

Opakovaně v zařízení  byla 1 maminka.  

 

 



2. PÉČE A DALŠÍ ČINOSTI 
 

 

Zdravotní a ošetřovatelská péče 

 

Komplexní zdravotní péči pediatrickou a sociálně-pediatrickou vykonávala v zařízení vedoucí 

dětská lékařka. V rámci poskytované péče se typově jednalo o zdravotní pediatrickou a 

ošetřovatelskou péči o umístěné děti i o ambulantní péči. Ošetřovatelskou péči tak vykonávaly 

kvalifikované zkušené zdravotní sestry. 

 

Během roku jsme v zařízení neměli žádnou nosokomiální nákazu. Opakovaně jsme se setkávali u 

dětí přijímaných z domova s pediculosou a hygienickou zanedbaností. Také jsme přijímali děti bez 

základního očkování, jednotných preventivních prohlídek a screeningových vyšetření dle platných 

zákonných norem. 

 

Velmi intenzivně a dobře jsme spolupracovali s dětským oddělením Pardubické krajské nemocnice 

včetně konziliárních vyšetření dle povahy nemocí dětí. 

 

Děti s vážnými zdravotními problémy, které vyžadovaly chronickou intenzivní terapii, byly léčeny 

dle daných postupů, dekompenzace stavů byla řešena ve spolupráci s odborníky podle konkrétní 

nemoci dítěte (např. dětský neurolog při dekompenzaci epilepsie, ORL specialista k výměně TS 

kanyly, zavedení PEG a podobně).  

 

Na závěr této kapitoly je nutné podotknout, že při poskytování zdravotní péče ohroženým dětem je 

mnohdy komplikací to, že děti jsou umísťovány v rámci dohody se zákonným zástupcem, kterému 

zůstává zodpovědnost a rozhodovací povinnost vůči dítěti. Poskytování nezbytně nutné péče je tak 

velice komplikované a mnohdy to určitě není v zájmu dítěte. 

 

 

Výchovná a pedagogická péče 

 

Výchovná péče byla nedílnou součástí komplexní péče o dítě a doprovázející osoby v našem 

zařízení. Klíčovými pracovníky v této oblasti byly: 

 

 výchovná sestra 

 

 speciální pedagog 

 



Pracovníci sledovali a měli v kompetenci psychomotorický vývoj dětí, garantovali tento segment 

péče a organizovali pořádané akce. Součástí její práce byla i úvodní diagnostika po přijetí dětí a 

sledování jejich vývoje, včetně písemné dokumentace a znamenávání psychomotorického vývoje 

konkrétního dítěte, doporučování dalšího individuálního postupu a přístupu. Záznam o 

psychomotorickém vývoji během pobytu v zařízení byl přikládán do propouštěcí zprávy. Výchovná 

sestra také vedla každému dítěti tzv. Knihu života, která byla součástí dokumentů při propuštění ze 

zařízení. 

 

O starší děti školního věku a o děti se speciálními potřebami pečoval speciální pedagog, kterého 

se nám nedařilo pro naše děti v druhé polovině roku najít. V prosinci byla tato pozice obsazena 

pedagogickou pracovnicí, která do té doby pracovala v pozici instruktorky k rodičům. 

 

Samotnou činnost s dětmi pak prováděly a zajišťovaly i sestry a pracovnice přímé péče v rámci 

svých pracovních povinností, řídily se pokyny a doporučení dětské psycholožky, výchovné sestry a 

speciálního pedagoga.   

 

Každé dítě mělo stanoveného také „Patrona“, který byl garantem a průvodcem dítěte. Jednalo se 

vždy o jednu ze sester nebo pracovníka přímé péče. 

 

 

Další aktivity dětí i dospělých: 

 

 Výlety – do okolí, Sezemice cukrárna, vystoupení Agility, cirkus, Pardubice zámek, výstava  
Mázhaus, cukrárna, krmení labutí, letiště, koupaliště, Kunětická hora, Perníková chaloupka, 
výstava Dašice, Spojil Apolenka zábavné dopoledne na farmě, ZOO Dvůr Králové, Kočičí 
hrádek, Slatiňany,  Chrudim vlakem loutkové muzeum, Hlinsko, Lázně Bohdaneč, 
Třebechovice Betlém, karneval Býšť, Hradc Králové Tongo a obří akvárium, výlet do 
Prachovských skal, výlety na kolech do okolí, výlety vlakem do okolí, akvacentrum 
Pardubice, Letní kino Pardubice 

 
 Soutěže -  orientační běh Koloděje, Sezemický duatlon, karneval Býšť, sportovní 

odpoledne Pardubice, pasování prnáků na čtenáře knihovny 
 

 Vícedenní pobyty Deštné  10.3. - 14.3. 
Velká Úpa   30.5. - 1.6. - školní děti  
Štíří Důl    15.9. - 18.9. 
Štíří Důl 1.12. - 4.12. 

 Setkání maminek, které prošly zařízením + výlet do Prachovských skal 12.-13.7. 
Děkujeme Nadačnímu fondu Veolia za grant ! 
 

 Divadla, vystoupení    

◦ v zařízení Divadlo dětem  18.6.   

◦ Divadlo Semafor Praha 8.6.                                   

◦ VČD Pardubice dětská představení na Malé scéně 



◦ letní kino Pardubice 20.8. 

◦ koncert Vlasty Horváta rockový klub Žlutý pes – 1 maminka (i vystupovala) 

◦ divadlo v Sezemickém domě 
 

 Akce v zařízení 

◦ sáňkování  

◦ karneval  

◦ velikonoční hraní,, “Hledání zajíčka” - 14.4. 

◦ velikonoční floristika 14.4. 

◦ velikonoční koleda 18.4. 

◦ pálení čarodejnic 30.4. 

◦ Klaun 28.5. 

◦ dětský den 6.6. 

◦ Veselé léto – ruční dílna, divadlo – 18.6. 

◦ ruční dílna – malování na trička – 11.7. 

◦ ruční dílna – malování na kameny 

◦ ruční dílna – práce s hlínou 

◦ pohádkový pochod – 13.9. 

◦ noční pohádkový pochod – 18.10. 

◦ drakiáda – 29.10. 

◦ ruční dílna – korálkování – 3.11. 

◦ ruční dílna -  vyrábíme z listí kaštanů a žaludů – 10.11. 

◦ vánoční floristika – 3.12. 

◦ Mikuláš – 5.12. 

◦ ruční dílna – pečení perníčků a cukroví – 10.12. 

◦ zpívání u Vánočního stromu – 19.12. 
 
 
Rehabilitační a terapeutická péče 

 

V zařízení pracovaly dvě profesně registrované fyzioterapeutky, pracující bez odborného dohledu. 

Jedna odešla do starobního důchodu a její pracovní pozice byla zrušena. Fyzioterapeutky 

aplikovaly nejvíce a nejčastěji řízenou rehabilitaci Vojtovou reflexní metodikou. Tato metodika je 

aplikovatelná téměř u všech diagnóz, se kterými byly děti v zařízení umístěny. Jejím 

prostřednictvím se pozitivně ovlivňuje tělesný postoj i motorika celého pohybového aparátu dítěte. 

 

Kromě Vojtovy metodiky uplatňovaly podpůrnou rehabilitaci jako je: psychomotorická stimulace, 

bazénové masáže, SRT, facilitační metodu míčkováním, práce s bioptronovou lampou. 

 

Rehabilitovány byly děti například s diagnozami:  CTKP, DMO, VVV CNS, genetické choroby, 

poúrazové stavy, psychomotorická retardace, respirační infekce, léčba předčasně rozených dětí. 

 

Dále odborní pracovníci používali metody: 



 Bazální stimulace – u  těžce postižených dětí a u novorozeneců 
 Snoezelen – pro hendikepované děti, pro novorozence s AS istaršíděti s ADHD 
 Hipoterapie – 6 dětí pravidelně dojíždí do o.s.Apolenka ( duben – červenec, září – listopad) 
 Kanisterapie – polohování, prohřívání těžce hendikepovaných dětí a kolektivní aktivity se 

psem v zahradě zařízení 
 Muzikoterapie – v hudební místnosti 
 Logopedie – externě Mgr. Coufalová – 2 děti 

 

 

Sociální práce 

 

Sociální práce v zařízení byla součástí komplexní péče o přijaté dítě a současně o jeho rodinu. 

 

Sociální pracovnice byla vždy přítomna přijetí i propuštění dítěte. Po dobu pobytu řešila sociální 

problematiku dítěte, umístěných matek nebo rodičů. Při propuštění dítěte poskytovala poradenský 

servis rodinám. Probíhala komunikace s biologickou, či náhradní rodinou a s pracovníky OSPOD čí 

jiných úřadů a organizací. Spolupracovala s nestátními neziskovými organizacemi, azylovými 

domy, soudy, policií, městskými úřady, matrikou, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi 

vždy ve prospěch dítěte a jeho rodičů. 

 

 

Sociální pracovnice řešila kontakt s rodiči, koordinovala návštěvy rodičů  v zařízení nebo pobyty 

dětí v rodinách.  

 

Umístěným rodičům nebo těhotným byla poskytována poradenská činnost a doprovázení při 

vyřízení určitých úkonů a záležitostí. 

 

 

Sociální pracovnice měla na starosti firemní dobrovolnictví, kdy dobrovolníci prováděli práce ve 

prospěch zařízení. 

 

 

Psychologická pomoc 

 

Psycholožka zařízení dle individuální potřeby poskytovala svou pomoc a podporu dětem i 

umístěným dospělým. Tato pomoc je významnou součástí práce v zařízení. 

 

 

 

 



3. SPOLUPRÁCE 

 

 

 

V rámci činnosti zařízení spolupracujeme s řadou organizací a společností. Vzájemné poznávání i 

společné akce jsou vždy velmi podnětné a inspirující, jak pro děti, tak pro personál.  

 

 

 

Spolupráce na pořádaných akcích a dobrovolnicrví 

 

Divadlo dětem p. Novozámský – Veselé léto, dobrovolníci 
MŠ Zvoneček Pce – Vánoční koncert 
Raná péče – dítě se smyslovým postižením 
ADRA – NOMIA – dobrovolnictví 
MŠ Sezemice 
ZŠ Sezemice 
ZŠ Staňkova – pomoc při pohádkových pochodech, zdobení vánočních stromečků  
Základní a speciální školy v Pardubicích 

 

 

Vítanou pomocí v oblasti výchovy a trávení volného času byli dobrovolníci. Během roku jsme měli 

zajištěnou dobrovolnickou činnost ve spolupráci s o.s. Adra Hradec Králové, s dobrovolníky pana 

Novozámského Jejich činnost velmi přispěla k pohodě dětí v zařízení i k navázání dalších vazeb a 

vztahů.  

 

 

Hostitelská péče 

 

Rovněž hostitelská péče poskytovaná v součinnosti s pracovníky OSPOD, kteří rodinu instruují, 

prověří a kontrolují, přináší dětem nové podněty a povzbuzení v jejich často nelehkém vývoji. Díky 

hostitelské péči, která je poskytována dlouhodobě pobývajícím dětem, si tyto mohou navázat 

vazbu na konkrétní pečující osoby a získat zkušenosti z rodinného prostředí. Významné je to pak 

zejména při přechodu ze zařízení do nové náhradní rodiny a přispívá  úspěšnější adaptaci dětí v 

této rodině. Tato péče je poskytována pouze dětem ve zdavotnickém zařízení.  

 

 

Praxe 

 

Zařízení během celého roku poskytovalo zázemí pro odbornou praxi studentům řady škol a 



univerzit. Koordinátorem byla vedoucí sestra a praktikantům se aktivně věnovali všichni odborní  

zaměstnanci. Jednalo se studenty těchto škol: VOŠ zdravotnická Praha, Fakulta zdravotnických 

studií a Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

Olomouc, Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, VOŠ Litomyšl, VOŠ Česká 

Třebová, Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec 

Králové, Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální Stěžery, VOŠ zdravotnická Pardubice. 

 

 

Unie dětských zdravotnických zařízení (dále jen UDZZ) 

 

Zástupci zařízení, se aktivně účastnili během roku všech akcí pořádaných UDZZ. Tuto spolupráci v 

rámci zařízení, které poskytují podobné služby, vnímáme jako velmi přínosnou a pozitivní. 

 



4. Personalistika 

 

K 1. 1. 2014 pracovalo v zařízení   46 zaměstnanců. 

K 31. 12. 2014 pracovalo v zařízení   49 zaměstnanců. 

 

 během roku bylo přijato 10 nových zaměstnanců: 

 1 technický pracovník správce 

 1 sociální pracovnice 

 2 pracovnice přímé péče – instruktorky rodičů nebo jiných doprovázejících osob 

 2 pracovnice přímé péče ve ZDVOP 

 2 zdravotní dětské sestry 

 1 staniční sestra 

 1 hygienická pracovnice 

 

 během roku  odešlo 7 zaměstnanců 

 1 fyzioterapeut (do starobního důchodu) 

 1 dětská sestra 

 1 pracovnice přímé péče ve ZDVOP 

 1 spaciální pedagog 

 1 zdravotní asistentka 

 1 zaměstnankyně nastoupila mateřskou a rodičovskou dovolenou 

 1 dětská sestra 

1 pracovnice přímé péče – instruktorka rodičů nebo jiných doprovázejících osob byla přeřazena na 

pozici pedagoga pro speciálněpadagogickou činnost.  

 

Pravidelně měsíčně se zaměstnanci setkávali na provozních schůzích, kde se řešila momentální 

situace i odborná témata. 

 

 

Průměrný plat zaměstnanců v organizaci činil 23.438,-. 

 

 

Bylo zavedeno pravidelné hodnocení zaměstnanců a nabídnuta možnost příspěvku na vzdělávání 

a odborný růst pracovníků. 

 

 

 

Klíčoví zaměstnanci 



 

ředitelka  Mgr. Markéta Tauberová 

vedoucí lékařka MUDr. Barbora Červíčková 

vedoucí sestra Bc. Ivona Truncová 

psycholog  Mgr. Lenka Čermáková 

sociální pracovnice Mgr. Renata Vyhnálková 

staniční sestry  Lenka Rumlová, Adriana Volejníková 

výchovná sestra Ilona Křivková 

ekonomka  Zuzana Šmídová 

personální agenda Alena Ulrichová 

 

 
Personální zajištění: 
 
ředitelka 
odborní pracovníci:   

 dětská lékařka 
 psycholog 
 sociální pracovnice 
 pracovníci přímé péče - zdravotní sestry, zdravotní asistentky, pěstounka,  pracovnice 

přímé péče 
 pracovnice přímé péče – instruktorky rodičů nebo jiných doprovázejících osob 
 výchovná sestra, speciální pedagog 
 fyzioterapeutky 
 sanitářka 

                          
ostatní pracovníci:   

 personalista, úřetní, hospodářka, švadlena, technický pracovník, údržbář, 
kuchař, hygienické pracovnice 
Poděkování patří kolegyním, které odešly do starobního důchodu, zejménaAleně Konvalinové, 

která pracovala v zařízení celkem   ..... let. 
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1. HOSPODAŘENÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,724.983,55 Kč

dotace z KÚ 19,700.000,-

dotace na lůžka DVOP  2,672.071,-

dávky státní soc.pomoci

zúčtování fondů

ostatní výnosy z činnosti  580.042,96

výnosy z prodeje služeb

Náklad  23,489.978,39

potraviny  805.758,09

léky, léčiva 

zdravotní materiál 67.593,49

služby nevýrobní povahy 701.810,96

spotřební materiál 497.054,97

nákup DDHM 400.435,13

elektřina  237.801,-

plyn  655.998,-

vodné, stočné

zdravot.a soc. Pojištění 4,625.186,-

mzdy a OON

běžné opravy a údržba  397.716,63

pleny dar

odpisy dlouhodobého majetku  276.084,-

ostatní náklady včetně FKSP 407.814,04

Hospodářský výsledek  235.005,16

Výnos 

  436.880,-

  134.543,50

  200.925,-

  176.804,-

praní prádla                            249.283,50

  120.955,-

  13,769.982,-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace: 
 

 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, hospodářský výsledek navrhujeme 
převést do roku 2014, 

 dodržela rozpočet a závazné a hodnotící ukazatele schválené zřizovatelem, 
 veškeré dotace (státní příspěvek na děti vyžadující okamžitou pomoc) byly využity v jejich 

prospěch 
 nemá závazky po splatnosti, 
 k 31. 12. 2013 bylo bývalou účetní zaplaceno pouze 54.000,- z celkové prokázané 

zpronevěřené částky 3.203.474,- Kč, 
 zaměstnávala 2 zaměstnance se zdravotním postižením, čímž splnila povinný podíl dle 

zákona 435/2004 Sb., 
 nevykonávala doplňkovou činnost 

  
Na doporučení kontroly zřizovatele byl upraven systém předběžné řídící kontroly v organizaci. 

Došlo tak k zpřehlednění požadavků a i samotného čerpání finančních prostředků na provoz i 

investice.  

 

 

V rámci nového organizačního řádu byla nově stanovena i pravidla čerpání neúčelových finančních 

darů,kdy o jejich použití rozhoduje komise složená ze tří klíčových pracovníků. 

 

 

Komentář náklady 

 

Meziročně jsme dosáhli úspory zejména ve spotřebě zemního plynu. Díky nové kotelně, kterou 

zainvestoval na podzim 2012 zřizovatel, jsme ušetřili cca 400.000,- Kč. Dále jsme nemuseli díky 

sponzorskému daru kupovat pro děti papírové pleny, kterých jsme spotřebovali cca za 160.000,- 

Kč. Naopak vyšší náklady byly na odpisy majetku, na elektrickou energii, na drobnou údržbu a 

opravy. Nárůst výdajů v kapitole služeb nevýrobní povahy zahrnuje také zpracování Studie 

využitelnosti areálu a budov zařízení. Náklady na mzdy a OON zůstaly meziročně na stejné výši. 

Ušetřili jsme také při nákupu potravin.  

 



 

Komentář výnosy 

 

Příjmy na provozní dotaci od zřizovatele byly o 500.000,- nižší oproti původně schválenému  

závaznému ukazateli. Provozní dotace nám byla po dohodě se zřizovatelským odborem v prosinci 

na základě příznivého hospodářského výsledku po schválení radou PK ponížena o tuto částku. 

Finanční prostředky zůstaly alokovány v kapitole rozpočtu zřizovatelského odboru pro budoucí 

potřeby dětských zdravotnických zařízení v kraji. Příznivě se vyvíjely i výnosy ze státního 

příspěvku na děti vyžadující okamžitou pomoc a příjem dávek sociální podpory pro umístěné děti. 

 

 

Fondy 

 

 kulturních a sociálních potřeb – čerpáno bylo dle plánu, zůstatek k 31. 12. 2013 byl 

13.000,- Kč. 

 

 rezervní – je tvořen peněžními dary účelovými i neúčelovými a částkou kladného 

hospodářského výsledku, zůstatek k 31. 12. 2013 byl 3.305.828,- Kč. 

 

 investiční – tvořený odpisy majetku, zůstatek k 31. 12. 2013 byl 1.145.728,- Kč.   

 

 



2.  MAJETEK  A  INVESTICE 

 
 

Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31. 12. 2013, nebyly shledány žádné rozdíly. 

  

Zahájili jsme modernizaci areálu dle zpracované Studie využitelnosti areálu zařízení, tak aby se 

zpříjemnil a zkvalitnil pobyt dětí i dospělých i pracovní podmínky zaměstnaců. 

 

Investovali jsme postupně do obnovy vybavení jednotlivých provozů, oddělení a rodinných buněk.  

 

Pořídili jsme například chlazení do skladu zeleniny, opravili terasu u Duhového korálku, parkovací 

plochu za hlavní budovou, podlahu altánu na dětském hřišti, vyměnili jsme ona v levé vedlejší 

budově, interiérové dveře na hlavní budově, přenístili jsme ředitelnu a z původní jsme získali 

mateřský pokoj, opravili jsme dále prostory v budově HTS na nové sklady. Provedlo se pravidelné 

roční malování a zútulnilo oddělení Duhového korálku. Koupil se oxymetr a nové postele pro děti s 

hendikepy. Vyměnila se přední část oplocení zařízení. Byly zhotoveny historicky první propagační 

materiály. 

 

Byl zakoupen nový 9ti místný automobil.  

 

Z investičních akcí byla dokončena rekonstrukce budovy zázemí HTS, kam se přestěhovali tito 

pracovníci. Dále proběhla rekonstrukce v prvním patře, kde vznikla koupelna pro oddělení 

Duhového korálku, koupelna pro dospěné osoby a větší děti a nové sociální zařízení pro 

zaměstnance. 

 

Zřizovateli byly převedeny finanční prostředky na akci rekonstrukce 1. oddělení na bydlení 

rodinného typu a vznik dalšího zázemí pro zaměstnance. 

 

Byla dále připravena a zahájena akce na vybudování hřiště pro starší děti a začali jsme opravovat 

„Perníkovou chaloupku“.  

 

Pojištění majetku bylo realizováno prostřednictvím zřizovatele, samostatně zařízení uzavřelo 

povinné ručení a havarijní pojištění obou vozidel a dále pojištění dětí v rámci denního stacionáře, 

na hipoterapii a obou ozdravných pobytech.  

 



3. KONTROLNÍ ČINNOST 

 

 

Kontroly proběhly: 

 

 ze strany sociálního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje, kdy bylo kontrolováno 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 

 2x proběhla kontrola KHS a nedostatky, které byly shledány byly ihned odstraněny. 

 

 odborovým svazem pracovníků ve zdravotnctví na dodržování BOZP 

 

 2x interní audit 

 

 



 

4. SPONZOŘI 

 

 

Do podpory, kterou se snaží zařízení dlouhodobě získávat, patří finanční dary, nefinanční hmotné 

dary, dále podpora a propagace naší práce a činnosti. Dary jsou vždy využity ve prospěch 

umístěných dětí a jejich rodičů.  

 

 

 

Zařízení obdrželo celkem  461.466,- Kč  finančních darů, kdy část finančních prostředků byla 

účelově vázána na konkrétní investice či realizace konkrétních činností.  

 

 

 

Část prostředků bylo neúčelových, které zůstávají na zvláštním účtu pro potřeby rekonstrukce I. 

Oddělení na rodinné buňky, které budou mít variabilní využití pro skupinku dětí nebo sourozenecké 

skupiny nebo pro společné pobyty dětí s doprovázející osobou. 

 

 

 

Dárci a příznivci dětského centra také věnovali zařízení a také umístěným dětem a maminkám 

hmotné dary ve formě oblečení, kočárků, autosedaček, hraček i dalšího vybavení. 

 

 

 

K 31. 12. 2013 bylo na darovém účtu: 2.870.562,-, které budou použity na rekonstrukci I. Oddělení 

na 2 rodinné buňky, ambulanci a další prostory, peníze jsou v účetnictví vedeny na rezervním 

fondu organizace.  

 

 

 

Poděkování: 

 

Všem následujícím a ostatním nejmenovaným anonymním podporovatelům a dárcům 

děkujeme za jejich milou a prospěšnou podporu a vřelou přízeň: 

 

 



Barcalová Iva Vysoké Mýto, Beránek Martin Veská, zaměstnanci prodejny Billa s.r.o. Přelouč, 

Burešová Hana, Dašická lékárna – Pharm.Dr. Šilar, DDM Alfa Pardubice, Enerfis s.r.o. Praha, 

Foxconn Global Services Division s.r.o., HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s., HERO  CZECH 

s.r.o., Hlídací a úklidová agentura s.r.o. Pardubice, Mgr. Horská Miluše, Hrůšová Kubeňová 

Kateřina, zaměstnanci firmy Chládek a Tintěra Pardubice, JK Stavebniny Spojil, JUDr. Deriková 

Iveta, Kimberly-Clark s.r.o.  Jaroměř, Komorní sbor Orfeus Pardubice, Koresta Trade Pardubice, 

Kožešiny Luděk Slanař Pardubice, Krch Břetislav Praha, Lanwes s.r.o. Hradec Králové, Léčebné 

lázně Bohdaneč, Lion Teleservices Pardubice a jejich zaměstnanci, Lyspuch Jurij Pardubice, 

Maillot Laic Philippe Pardubice, Marcíková Věra, Maries Jacques Pierre Paul Pardubice, 

Movember Pardubice, Nadační fond Veolia, Nejmanová Barbora, Němeček Jan, Nováková 

Božena,  Peroutka R.  Pardubice, OSEVA  UNI, a.s. Choceň, PhDr. Kotek Miloslav Brno, 

zaměstnanci Pojišťovny České spořitelny Pardubice, restaurace La Cabaňa Pardubice, 

Popelářová Markéta Ústí nad Orlicí, Pražská správa nemovitostí – zaměstnanci, Rácová Eva, 

RWE  Pardubice – zaměstnanci, Sehnoutka Jiří, Slavia pojišťovna a.s., SmP-Odpady a.s. 

Pardubice, Svědirohová  Lucie, studenti a zaměstnanci SZŠ Pardubice, Šmidberský Roman a 

Šmidberská Lenka, Tescoma s.r.o. Pardubice-zaměstnanci, Valenta T., VÚ 141. zásob. Prapor 

Pardubice, V-Voříšek CZ Praha 4, Vyhnálková Karolína Sezemice, zaměstnanci České spořitelny 

a.s. Hradec Králové, žáci a zaměstnanci škol - ZŠ Štefánikova, ZŠ Studánka, ZŠ Přelouč, 

Smetanova ulice 

 

 



Závěr 

 

 

Rok 2014 musím zhodnotit jako jako ROK INOVACÍ a tvorby standardů ve ZDVOP. 

 

 

V Dětském centru Veská docházelo již v minulých letech k postupné přeměně na moderní zařízení, 

které pečuje o ohrožené děti a jejich rodiny. Budovy a areál byly ale podinvestované a bylo nutné 

zahájit postupné kroky k tomu, aby se zkvalitnila poskytovaná péče i pracovní podmínky 

zaměstnanců. To se také povedlo. 

 

Během roku jsme zpracovávali standardy ve ZDVOP, kdy jsme se účastnili i pilotního projektu 

zavádění standardů. Práce nám přinesla nové podněty a došlo ke zkvalitnění dokumentace i 

proccesů práce v zařízení. 

 

 

 

 

 

 

Ve Veské, dne 21. 3. 2015 

 

 

 

Mgr. Markéta Tauberová 

ředitelka 

 

 


