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Slovo ředitele úvodem:
Rok 2015 byl pro dětské centrum historicky významným, jubilejním rokem – rokem
65.výročí založení Kojeneckého ústavu Kyjov, dnešního Dětského centra. Tak dlouhý časový
úsek existence zařízení zabezpečujícího péči o děti zdravotně a sociálně ohrožené, o děti, o něž
se jejich rodina nemůže, nechce nebo neumí postarat, svědčí o důležitém postavení tohoto
zařízení v systému péče o ohrožené děti. Nebyla to však jednoduchá cesta, po které se naše
organizace ubírala. Přestože systém péče o cílovou skupinu dětí (dětí ve věku do 3 let, zdravotně
postižených, zneužívaných, zanedbávaných, ohrožených vlivy nevhodného sociálního
prostředí) přinášel pozitivní výsledky, flexibilně se vyvíjel, opíral se o odborné poznatky a
respektoval individuální potřeby každého dítěte, neustále musel bojovat o své místo na
pomyslném žebříčku různých aktivit v rámci strategie ochrany práv ohrožených dětí. Jsme
zdravotnickým zařízením, protože pečujeme o nejmladší věkovou skupinu dětí, jež ve většině
případů měly ztížený start do života od samotného počátku. Není tajemstvím, že největší
procento přijetí představují zdravotní důvody. Přicházejí k nám děti z rizikových gravidit, děti
rodičů závislých na návykových látkách, se špatnými stravovacími návyky a pochybnou
životosprávou, mnohdy ohrožených závažným onemocněním hepatitidou, syfilitidou,
psychiatrickými diagnózami, stoupá i nebezpečí HIV pozitivity. Je tedy pochopitelné, že u takto
zatížených dětí hraje velkou roli včasný záchyt, prevence, komplexní diagnostika, odborná
zdravotní, léčebně rehabilitační a psychologická péče. Čím dříve nastoupí tato potřebná
odborná péče, tím je reálnější pozitivní výsledek s výhledem na příznivější prognózu dalšího
vývoje. Navzdory těmto skutečnostem je však v ČR dlouhodobě péče zařízení našeho typu
zpochybňována, na intenzitě nabývají tendence převzít dětská centra do gesce MPSV, radikálně
zamezit umísťování dětí raného věku do ústavní péče a předávat je do péče pěstounů na
přechodnou dobu. Inspirací modelu pěstounské péče na přechodnou dobu se stal britský model.
Institut PPPD se objevil v novele zákona o sociálně – právní ochraně dětí v roce 2006, přesnější
vymezení PPPD přinesla novela účinná od 1.1.2013, dle níž soud může podle zákona o soc.právní ochraně dětí, §27 a, odst.7 svěřit na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítě do PPPD
osobám tzv.v evidenci. Přechodná doba může trvat nejdéle 1 rok (v případě svěření sourozenců
platí tato lhůta pro posledně svěřené dítě z této sourozenecké skupiny). Při realizaci PPPD je
zdůrazňován fakt, že jedině tato forma může zamezit citové deprivaci dětí, předkládány jsou
výsledky zahraničních výzkumů, které byly prováděny např. v rumunských sirotčincích,
demonstrovány jsou snímky nevyvinutých mozků dětí pobývajících v ústavní péči, přičemž
zcela záměrně jsou opomíjeny kvalitní dlouhodobé výzkumy prováděné našimi odborníky a
v našich podmínkách. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že uváděné odstrašující snímky mohou
patřit dětem, jež se narodily z významnou vadou, tudíž se nejedná primárně o dopad citového
strádání v ústavním zařízení. Bohužel není u nás ani publikována skutečnost, že britský model
má mnoho nedostatků, jež minimálně 15 let britští autoři popisují a kritizují, poukazují na
krátkodobost umístění dětí, četné přesuny dětí, časté a stresující kontakty s biologickou
rodinou.
Opomíjena je základní teze našeho předního odborníka pana prof. Zdeňka Matějčka, a sice teze
o stálosti prostředí:
 má-li dítě vyrůstat v osobnost zdravou a zdatnou, má vyrůstat v prostředí citově vřelém,
vstřícném, přijímajícím a stálém
 přijetí dítěte je základnou pro budování jeho životní jistoty – naopak nestálost prostředí
jeho životní jistoty podlamuje
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Společným problémem všech krátkodobých (dočasných) forem náhradní péče tedy je, že dětem
nemůže být uspokojena jedna ze základních psychických potřeb – potřeba otevřené
budoucnosti, společného plánování, prožívání, sdílení.
Neuvážená honba za zrušením ústavní péče, nekritické přejímání cizích vzorů (které však jsou
samotnými odborníky ze zemí, k nimž jako vzorům vzhlížíme, kritizovány) vede
k významnému ohrožení dětí s rizikovou anamnézou, nacházejících se v krizové situaci. Určitě
jsou děti, pro něž umístění do PPPD je vhodnou volbou, zejména pokud se jedná o děti bez
výše uvedených rizik, u nichž je předpoklad rychlého vyřešení další budoucnosti a brzkého
svěření do adoptivní nebo klasické pěstounské péče. Avšak u rizikových skupin je nutné jasně
definovat priority a v první řadě vyřešit diagnostiku a včasnou odbornou péči. Při realizaci rané
PPPD předáním dítěte z porodnice pečlivá odborná diagnostika není možná, hrozí prodleva
nezbytné péče. Dalším problémem je skutečnost, že finanční podpora pěstounů na přechodnou
je nepoměrně lepší než podpora pěstounů klasických. Tím pádem paradoxně se snižuje počet
dětí novorozeneckého a kojeneckého věku v zařízeních našeho typu, ale narůstá počet dětí věku
staršího (batolecího), dětí jiného etnika a sourozeneckých skupin.
Bez ohledu na tyto problémy, které nás dlouhodobě znepokojují, jdeme i nadále cestou
odbornosti, důsledného dodržování zásad plné kvalifikace všech zaměstnanců DC,
pravidelného vzdělávání a rozšiřování odborných profesních kompetencí. Snažíme se o
pozitivní propagaci výsledků, spolupracujeme se zainteresovanými institucemi napříč všemi
rezorty, nabízíme služby terénu formou ambulantní péče. Zachováváme činnost 3 ambulancí –
sociálně pediatrické (se zaměřením na poruchy hybného aparátu, děti s DMO, současně také na
děti s neurovývojovými poruchami aktivity a pozornosti), jejíž činnost po odchodu do důchodu
paní prim. A. Neduchalové zabezpečuje MUDr. P. Žáková, rehabilitační ambulance se
službami fyzioterapeutky Mgr. J. Skalkové a psychologické ambulance PhDr. J. Petrášové.
Aktivně prezentujeme zařízení na konferencích a seminářích. A protože rok 2015 byl rokem
jubilejním, oslavili jsme jej patřičným způsobem – zorganizovali jsme dvě významné akce.
Regionální konferenci pro ZPNO v květnu 2015 na téma „Rizikový novorozenec z pohledu
pediatra, neurologa, kardiologa a psychologa“, jíž se zúčastnilo 60 zdravotních a dětských
sester (přednášejícími byli zaměstnanci Nemocnice Kyjov a Dětského centra Kyjov), zářijový
3-denní IV.Sociálně pediatrický kongres s mezinárodní účastí na téma „Vybrané otázky péče o
ohrožené děti“, jehož se zúčastnilo 150 lékařů, psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků,
speciálních pedagogů DC, DD a KÚ z celé ČR a také ze Slovenské republiky. Aktivně na něm
vystoupilo s velmi kvalitními a zajímavými příspěvky 30 přednášejících (z toho bylo 7 hostů
ze Slovenska). Kongres měl nesmírnou finanční i morální podporu ze strany JMK, stejně tak i
ze strany starosty Kyjova Mgr. F.Lukla. Zdravici na jeho zahájení přednesl náměstek hejtmana
JMK Mgr. M. Šlapal. Jeho vystoupení bylo pro všechny účastníky velkou morální podporou a
nezištným oceněním naší práce. Ve stejném duchu se neslo také úvodní vystoupení
místostarosty města Kyjova Bc. A.Kuchaře a vystoupení paní ředitelky Nemocnice Kyjov Mgr.
D. Křivákové. Kongres byl koncipován jako ukázka dobré spolupráce s odbornými pracovišti
Jihomoravského kraje, a také jako prezentace úspěchů těchto pracovišť. Většina přednášejících
totiž zastupovala náš kraj. Důležitá byla při realizaci kongresu také pomoc dalších institucí
města Kyjova – MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny (pomoc při instalaci propagačních materiálů,
převozu propagačních a dalších materiálů, výrobě propagačních materiálů), Domova Horizont
při zajištění reklamních upomínkových předmětů, A studia group Kyjov, spol.s.r.o. při tvorbě
sborníku, firmy WIKI Kyjov při zajištění dárkových propagačních materiálů. Poděkování
náleží také MKS Kyjov a Gastronomu Kyjov, v jejichž prostorách probíhaly přednášky,
pohoštění a II.společenský večer, Hotelu Bukovanský Mlýn, dějišti I.společenského večera,
dětskému folklornímu souboru Kyjovánek, cimbálové muzice Friška Kyjov a hudební skupině
Návrat.
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A samozřejmě velké poděkování patří všem kolegyním, které s maximálním nasazením
připravovaly a zajišťovaly zdárný chod celého kongresu.
Myslím, že odezva byla velmi dobrá a vedla k důstojné propagaci a prezentaci úspěchů a
odbornosti všech zúčastněných.
DC Kyjov plní svoji nastavenou strategii, má v současnosti 35 lůžek pro základní
pediatrickou péči, 2 samostatná lůžka se sociálním zařízením pro matky s dítětem, 6 lůžek
vyčleněných pro děti v režimu ZDVOP. Samostatná lůžka se sociálním zařízením slouží
matkám s dětmi k zabezpečení edukačního zácviku, rehabilitačního pobytu, pobytu žadatelů o
osvojení či o pěstounskou péči před svěřením dítěte do předadopční či předpěstounské péče,
k umožnění pobytů matek v tísni, pobytů matek volících variantu utajeného porodu. Umožněny
jsou rovněž denní pobyty dětí, jejichž rodiče se ocitli v závažné rodinné situaci.
DC nadále provozuje mléčnou kuchyni, pro jejíž chod je vypracován provozní řád, a která
podléhá pravidelné kontrole kritických bodů ve stravování.
Rozvíjeno je členství v odborných společnostech – Společnosti sociální pediatrie,
ředitelka je akreditovaným školitelem začínajících psychologů při NÚV Praha, vedoucí lékařka
je místopředsedkyní poradního sboru ÚMPOD pro mezinárodní adopce, dále předsedkyní
poradního sboru hejtmana JMK Brno pro účely sociálně-právní ochrany dětí.
Zajištěny jsou podmínky k vykonávání praxe studentů SZŠ a VOŠ sociálních v našem zařízení,
umožnění stáží studentů psychologie, sociálně – právních oborů, realizovány jsou přednášky
pro tyto studenty orientované na problematiku péče o děti v krizové situaci, děti se zdravotním
postižením.
Stále běží Projekt „Dobrovolníci v DC Kyjov“, sloužící k naplňování individuálních potřeb dětí
a minimalizování projevů citové deprivace. Projekt zahrnuje zaškolení a průběžné provázení
dobrovolníků, hodnocení jejich činnosti, každoroční společné neformální zhodnocení výsledků.
Upřednostňováno je dobrovolnictví s delším časovým horizontem, kdy každý zaškolený
dobrovolník se věnuje jednomu konkrétnímu dítěti, za nímž dochází ve stanoveném dnu a čase,
aby dítě mělo možnost navázat vazbu ke konkrétní osobě, rozvíjet ji a posilovat si své
kompetence. Spolupracují s námi také studenti psychologie MU Brno – „Náhradní náruč“, ale
v jejich případě se jedná o krátkodobé a jednorázové aktivity. Pokračuje rovněž spolupráce
s DmMarkt, jehož management nám opakovaně nabídl služby v rámci „dobrovolnického dne“.
Průběžně jsou sledovány kontrolní mechanismy zařízení, v prosinci 2014 proběhl
recertifikační audit, na základě něhož DC Kyjov obhájilo certifikaci jakosti služeb ČSN EN
ISO 9001:2009, v prosinci 2015 proběhl I.dozorový audit, ve zprávě z auditu bylo stanoveno,
že systém managementu prokázal celkovou shodu s požadavky systémové normy. Rozsah
certifikace je vymezen v rámci poskytování komplexní ústavní a ambulantní péče dětem
zpravidla ve věku do 3 let zdravotně a sociálně ohroženým, o které se rodina nedovede, neumí
nebo nechce postarat.
Dbáno je na v rámci vymezených možností pestrý život dětí, realizaci prožitkových akcí dětí
probíhajících mimo areál zařízení. Zajišťovány jsou aktivity směřující k příjemným zážitkům,
proběhla návštěva ZOO-koutku v Hodoníně, jejíž realizaci umožnila paní Machalínková, která
zajistila bezplatnou přepravu dětí autobusem CK Régio Kyjov a zasponzorovala i občerstvení
dětí během tohoto krásného výletu, následně ještě zabezpečila cestu do Osvětiman, kde se děti
věnovaly zimním sportovním aktivitám. Proběhly návštěvy divadelního představení v MŠ
Strážovice a MKS Kyjov. V Kyjově děti docházely do dětského krytého sportovního centra
Sokolíček, přičemž vstup je pro ně díky majitelce zařízení paní V. Tryp zdarma. Pravidelně u
příležitosti svátků a tematických výstav navštěvovaly naši svěřenci Vlastivědné muzeum Kyjov
(přírodopisné sbírky, výstavy rukodělných prací a tradic v návaznosti na svátky velikonoční,
vánoční…), při procházkách měly možnost využívat areál zahrady Domova Horizont a
navštěvovat tamní malý zoo-koutek s hospodářskými zvířaty.
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V horkém letním období si užívaly osvěžení na koupališti v Kyjově.
V prostorách DC pravidelně děti obveselují zdravotní klauni, na návštěvu již tradičně dorazili
Mikuláš, andělé i čerti z MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny a z Praktické školy SOU Havlíčkova,
Kyjov, o vánočních svátcích pro naše batolata uspořádaly koncert děti ze scholičky. Děti si
užívaly také karnevalového veselí, muzikoterapie a canisterapie.
Činnost DC Kyjov za uplynulé období roku 2015 byla v souladu s nastavenými cíli,
strategie řízení dodržena v plném rozsahu, rok byl ukončen s kladným hospodářským
výsledkem.
Velké poděkování patří všem sponzorům a přátelům DC Kyjov, spolupracujícím
partnerům a všem kolegyním, které odvádějí kvalifikovanou práci posílenou citlivým
přístupem a láskou k dětem.

Cíle jakosti a vyhodnocení plnění cílů jakosti za rok 2015
1/ Rozšířit stávající ambulantní systém služeb pro pěstouny a adoptivní rodiče o podporu
pěstounů na přechodnou dobu, v souladu s požadavky OSPOD, TRIALOGU
V roce 2015 byly poskytovány ambulantní služby v rámci 3 ambulancí – sociálně pediatrické,
rehabilitační a sociálně pediatrické. V období leden 2015 až prosinec 2015 bylo realizováno:
a) rehabilitační ambulance – 346 výkonů (u 176 dětí)
b) sociálně pediatrická ambulance – 498 výkonů
c) psychologická ambulance – 176 podrobných psychologických vyšetření
Uvedené výkony se týkají jak dětí žijících ve vlastních rodinách, tak dětí svěřených do NRP,
PP, PPPD, přičemž dětem svěřeným do pěstounské péče na přechodnou dobu je v součinnosti
s OSPOD věnována zvýšená pozornost, protože u mnohých z nich není kompletní diagnostika.
Zprávy z vyšetření dětí v PPPD jsou postupovány příslušným oddělením sociálně právní
ochrany dětí.
2/ V souvislosti s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí vytvořit plán přednášek
pro žadatele, nadále se spolupodílet na přípravách a následném vzdělávání pěstounů,
PPPD, adoptivních rodičů, ve spolupráci s o.s. TRIALOG Brno (přednášková činnost,
konzultace) a se sociálními odbory – OSPOD Kyjov, Veselí nad Moravou, Hodonín,
rozšířit o spolupráci s Psychocentrem Domeček Hodonín
V rámci osobních konzultací se sociálními pracovníky přímo v DC Kyjov, dále pak při jednání
Kulatého stolu pořádaného sociálním odborem ve Veselí nad Moravou dne 24.3.2015 byly
dohodnuty společné aktivity v souvislosti se vzděláváním žadatelů, nabídnuty byly
přednáškové okruhy (ADHD a poruchy chování, poruchy autistického spektra, mentální
retardace, dítě a jeho identita).
S Psychocentrem Domeček Hodonín je rozvíjena spolupráce zejména směrem k dysfunkčním
rodinám a k rodinám náhradním (Psychocentrum zajišťuje odborné vedení rodin, terapie, DC
zajišťuje psychologická vyšetření dětí).
3/ Zorganizovat regionální odbornou konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky
DC, Nemocnice Kyjov a dalších zařízení regionu – aktivní prezentace zaměstnanců DC a
lékařů Nemocnice Kyjov
Dne 20.5.2015 se uskutečnila regionální odborná konference pro nelékařské zdravotnické
pracovníky na téma „Rizikový novorozenec z pohledu pediatra, neurologa a kardiologa“,
přednášející byli lékaři Nemocnice Kyjov – neurolog MUDr. Foltánová, kardiolog MUDr.
Hála, dále pak zaměstnanci DC Kyjov – MUDr. Neduchalová, PhDr. Petrášová a zdravotní
sestra Gottfriedová. Účastnická kapacita 60 míst byla zcela naplněna.
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4/ Realizovat 2 pracovní semináře pro sociální pracovníky JMK
Vzhledem k tomu, že sociální odbor JMK 23.1.2015 pořádal kulatý stůl věnovaný problematice
surogátního mateřství, jehož se zúčastnili zástupci jednotlivých OSPODŮ, a v září 2015
proběhl Sociálně pediatrický kongres v Kyjově, jehož jsme byli pořadateli, nebyly námi další
pracovní semináře organizovány. Na kulatém stole v Brně přednesla PhDr. Petrášová příspěvek
o surogátním mateřství, na kongresu byla všechna témata věnována problematice péče o
ohrožené děti.
5/ Zajistit pracovní seminář pro PLDD na téma „dítě, rodina v krizové situaci“
Vzhledem k široce projednávanému tomuto tématu během zářijového kongresu nebyl tento
seminář realizován, jeho uskutečnění se posune do roku 2016.
6/ Pokračovat v projektu „Dobrovolníci v DC Kyjov“ ve spolupráci s o.s. REMEDIO,
rozvíjet spolupráci se studenty-dobrovolníky (MU Brno)-„Náhradná náruč“
Projekt úspěšně pokračuje, v lednu 2015 proběhlo zaškolení dobrovolníků, kterým byly
předány potřebné materiály, dále pro každého z nich byla vypracována zpráva o aktuální
vývojové úrovni dítěte, jež jako dobrovolníci navštěvují. Navázání kontaktu s dítětem, společné
aktivity jsou průběžně sledovány.
Ve dnech 15.5.-16.5.2015 v rámci dobrovolnictví „Náhradní náruč“ navštívili naše zařízení 4
studenti psychologie MU Brno.
26.6. v rámci dobrovolnického dne působily v našem DC 4 pracovnice DM drogerie markt
s.r.o., které společně se zdrav.sestrami doprovázely děti na výletě do okolí Kyjova.
7/ Uskutečnit odborný kongres pro pracovníky DC, DD ČR v rámci oslav 65.výročí
založení KÚ Kyjov – nyní DC, zajistit mezinárodní účast
Ve dnech 22.9.-24.9.2015 se uskutečnil IV.Sociálně pediatrický kongres v Kyjově, jehož
organizátorem bylo DC Kyjov ve spolupráci se Společností sociální peditarie ČLS JEP. Téma
– „Vybrané otázky péče o ohrožené děti“. Odborným garantem kongresu byl Doc. MUDr.
Lubomír Kukla, CSc., vědecký sekretář SSP. Jednalo se o akci kontinuálního vzdělávání
určenou odborníkům z řad pediatrů, psychiatrů, zdravotních sester, psychologů, speciálních
pedagogů a sociálních pracovníků. Akce byla s mezinárodní účastí, celkem se jí zúčastnilo 150
odborníků z celé ČR a rovněž ze Slovenské republiky. Přednášelo 30 lektorů (z toho 7 ze
Slovenska).
Akce měla vysokou odbornou úroveň, dala prostor k formálnímu i neformálnímu setkání
zajímavých zástupců různých rezortů. Zpětná vazba byla pozitivní, předpokládáme, že akce
dala podnět k založení tradice zářijového setkávání odborníků v Kyjově.
8/ Průběžně propagovat zařízení, zajišťovat přednáškovou a publikační činnost
K propagaci zařízení využíváme spolupráce s TVS, regionálními deníky, po celý rok
realizujeme přednášky pro široké spektrum odborníků, jejichž součástí jsou prezentace,
metodické materiály. Zaslány byly rovněž příspěvky do deníku Právo, leč tyto nebyly
publikovány, přestože se vztahovaly k problematice dětí umístěných v DC, DD a podrobně
osvětlovaly problematiku péče o děti v ohrožení. Telefonicky bylo komunikováno
s redaktorkami Seďovou a Kovářovou, bez dalšího efektu.
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Realizované přednášky byly na téma surogátní mateřství, poruchy autistického spektra,
diagnostika mentální retardace u dětí, rizikový novorozenec, dítě se zdravotním postižením,
historie vzniku a rozvoje KÚ (DC) Kyjov, zkušenosti z praxe s pěstounskou péčí na přechodnou
dobu, pozitiva a negativa, problematika dětí ohrožených sociálním prostředím, systém péče o
tyto děti, činnosti DC Kyjov
9/ Rozpracovat projekt „Dětské hřiště“ – projektový záměr, rozpracování podkladů pro
žádost, doba realizace projektu 2016
Zahájeny byly práce na projektu. Dohodnuta byla spolupráce se SOU Kyjov, Havlíčkova –
posouzení kvality dřevěných prvků na zahradě, demontáž poškozených částí.
Proběhl průzkum nabídky trhu. Vyčleněny byly finanční prostředky. Využity budou finanční
dary našich sponzorů.
Vytyčeny byly cíle pro rok 2016, které zahrnují vzdělávací akce, organizaci regionální
konference pro ZPNO, 2-denní konference pro pediatry a pracovníky DD, DC, sociální
pracovníky, seminář pro PLDD zaměřený na prezentaci odborných služeb poskytovaných
DC Kyjov, pracovní setkání se sociálními pracovníky, realizaci plánované obnovy
dětského hřiště.

PhDr. Jana Petrášová, ředitelka DC Kyjov, p.o.
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I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
I.1. Management
Organizace: Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace,
Strážovská 965, 697 33 Kyjov
IČO 47377445
telefon 518 601 390-390, fax 518 601 390, e-mail petrasova.jana@dckyjov.cz
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka č.1247

www.dckyjov.cz
Organizace je nositelem certifikace jakosti služeb ČSN EN ISO 9001:2009 v poskytování
komplexní ústavní a ambulantní péče dětem zpravidla ve věku do 3 let, zdravotně a sociálně
ohroženým, postiženým, o které se rodina nedovede, neumí nebo nechce postarat.
Vedení zařízení:
ředitelka
hlavní sestra
ekonomka
staniční sestra, soc. pracovnice

PhDr. Petrášová Jana, statutární zástupce
Eva Nováková, zástupce statutárního zástupce
Jana Hálová
Světlana Němcová

Management zařízení je příkladem maximálního odborného řízení, kontroly a regulace
a optimalizace jak po stránce personální, tak po stránce ekonomické.
PhDr. Jana Petrášová, od 1.7.2013 pověřená zastupováním dočasně neobsazeného místa
ředitelky, od 1.10.2013 ředitelka DC Kyjov,p.o.
PhDr. Petrášová je současně psychologem zařízení, poskytuje psychologické služby dětem
umístěným v DC Kyjov, dále dětem ve věku 0-19 let v rámci psychologické ambulance.
Provádí podrobná psychologická vyšetření na žádost zákonných zástu
pců dětí, případně na základě žádosti soudu, OSPOD. Realizuje vstupní a výstupní diagnostiku,
sleduje a průběžně vyhodnocuje psychomotorický vývoj dětí umístěných v DC, vypracovává
zprávy pro potřeby jednání soudů, pro odborná pracoviště zdravotnická (neurologie,
pedopsychiatrie, foniatrie…) i pro zařízení školská (školská poradenská zařízení, předškolní
zařízení – diferenciální diagnostika, vyšetření dětí raného věku), pro jednání o svěření do NRP.
Je členkou Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP. V týmu s vedoucím lékařem, hlavní sestrou
a sociální pracovnicí se spolupodílí na organizaci odborných konferencí pro nelékařské
zdravotnické pracovníky, školeních. Přednáší v rámci školení a následném vzdělávání žadatelů
o NRP, PP, PPPD.
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MUDr. Anna Neduchalová, do 30.6.2015 vedoucí lékařka zařízení.
Garant odborné zdravotní péče v dětském centru, do června 2015 zabezpečovala ambulantní
služby, v rámci nichž využívala laser-terapie, akupunktury, magnetoterapie. Aktivně se
podílela na propagaci zařízení. Svojí odborností zaštiťovala jako členka poradního sboru pro
NRP při Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně kvalifikované posuzování
zdravotního stavu a vyhodnocování postoupené zdravotní dokumentace dětí odcházejících
z naší republiky do mezinárodního osvojení. Nastavila jednotné podmínky pro vypracovávání
zpráv poskytovaných jako podkladový materiál k jednání sboru. Jako členka poradního sboru
hejtmana pro účely sociálně právní ochrany při KrÚ JMK Brno se spolupodílí na mapování a
vyhodnocování potřeb dětí v ohrožení, koordinaci činností směřujících k zabezpečení jejich
zdraví, života, sociálních podmínek.
Po ukončení pracovního poměru MUDr. Neduchalové v DC Kyjov ke dni 30.6.2015 zastává
pozici vedoucího lékaře MUDr. Eva Monteiro, chod ambulance zajišťuje MUDr. Petra Žáková.
Eva Nováková - hlavní sestra organizace, zástupce statutárního zástupce
Odpovídá za kvalitu ošetřovatelské péče a za provozní záležitosti zařízení. Zajišťuje přípravu
odborných konferencí, školení, organizačně zabezpečuje odpovídající vybavení zařízení jak
věku dětí odpovídajícím nábytkem, tak (v týmu s výchovnou sestrou) potřebnými didaktickými
pomůckami, hračkami, zdrav. materiálem. Koordinuje činnosti zařízení, zprostředkovává
kontakty s garanty dobrovolnické činnosti. V rámci bakalářského studia ošetřovatelství si
rozšiřuje své odborné znalosti a kompetence.
Jana Hálová - ekonomka.
Je jediným pracovníkem THP v zařízení. Je zároveň rozpočtářkou zařízení, mzdovou účetní,
účetní a personalistkou. Spravuje pokladnu ústavu. Má nezastupitelný podíl na vyrovnaném
výsledku hospodaření našeho zařízení. V rámci týmu managementu zařízení se podílí na
krátkodobých i dlouhodobých plánech činnosti zařízení.
Světlana Němcová- sociální pracovnice i pro ZDVOP při DC Kyjov.
Je současně staniční sestrou, podílí se na řešení některých provozních záležitostí zařízení.
Zprostředkovává kontakt s OSPOD, soudy, biologickou rodinou, s žadateli o NRP, PP, PPPD.
Vede statistický přehled dětí přijímaných do DC, zaznamenává délku jejich pobytu, důvody
přijetí, věkové rozvrstvení, doporučení k pobytu. Společně s vedením zařízení zpracovává
podkladové zprávy k jednání soudů, sociálních odborů, sleduje následné řešení situace přijatých
dětí (v souladu s IPOD). Vyhodnocuje četnost a kvalitu kontaktů biologické rodiny s dětmi
umístěnými v našem zařízení. Zúčastňuje se případových konferencí pořádaných OSPOD,
seminářů a školení vztahujících se ke sledované problematice.
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I.1. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů –
Ambulantní hrazené výkony /laserterapie, akupunktura, rehabilitační terapie,
psychologická vyšetření dětí

Sponzorské dary za rok 2015

Peněžní dary – nepeněžní dary – darované služby- čerpání-nákup ze sponzorských darů
DATUM DOKLAD
7.1.2015
Př334
16.3.2015 Př434/
30.6.2015 BV 94/30.6.
12.8.2015 DS 1Př388/863
12.8.2015 BV 122/
2.10.2015 DS 2 / BV154
19.10.2015 DS 3/BV 94
11.11.2015 DS 4 /BV204
4.11.2015 BV174/
11.12.2015 Př.538
22.12.2015 DS 5 /BV204
23.12.2015 DS 6/Př.547
23.12.2015 DS 7/BV205

DARUJÍCÍ

PŘÍJEM Kč

Eliška Pekárková,Kyjov
Dagmar Stoklásková,Hodonín
FOSFA a.s. Břeclav, Team Members
Autopark Kyjov, Radek Běhůnek
p. Fačkovcová Jana, Rakousko
MUDr. Vl. Novotná, Kyjov
AUTOJEŘABY DOLAN, Kyjov
dmDrogerie,České Budějovice
Fačkovcová Jana –Vánoce
p. Marek Pavka, Mikulčice
MIRJA s.r.o, Želetice
p. Andrešič, Kostelec
NODIS s.r.o. Buchlovice

CELKEM

finanční dary
věcné dary
Darovaná služba

celkem

14000
500
3300
15000
5000
10000
5000
4212
6000
1000
3 000
11 000
5000

83 012,00

78 800,00
0,00
4212,00
83012,00
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ÚČEL
Finanční dar , bez účelu
Finanční dar , bez účelu
Finanční dar , bez účelu
Finanční dar , bez účelu
Finanční dar , bez účelu
Finanční dar , bez účelu
Finanční dar , bez účelu
darovaná služba-výlet s dětmi,hlídání
Finanční dar , bez účelu
Finanční dar , bez účelu
Finanční dar , bez účelu
Finanční dar , bez účelu
Finanční dar , bez účelu

DATUM DOKLAD
20.2.2015 PD028/581
6.3.2015 fa050/15
fa063/15
27.4.2015 fa110/15
5.5.2015 fa115/15
22.5.2015 fa137/15
22.5.2015 fa137/15
29.5.2015 PD084/
29.5.2015 PD084/
1.6.2015 PD086/
5.6.2015
7.7.2015
9.7.2015
21.7.2015
21.7.2015
5.8.2015
11.8.2015
21.8.2015
24.8.2015
25.9.2015
30.9.2015
2.10.2015
14.10.2015
22.10.2015

fa 157/15
PD103/
PD104/
fa č. 194/15
fa č. 194/15
fa 203/15
PD
fa220/15
fa222/15
fa247/15
fa253/15
fa271/15
fa 276/15
fa282/15

ČERPÁNÍ Kč
OBUV Bařinová s.r.o.,Kyjov
290,00
FAREs.r.o. Luhačovice
570,00
411,00
FAREs.r.o. Luhačovice
2694,00
M.Kolářík,Lhota u Luhačovic
Jar.Horák,Havlíčkův Brod
2515,00
REPO s.r.o. Rousínov
1741,00
REPO s.r.o. Rousínov
14700,00
Jana Majtenyová, Bělá pod Bezdězem
650,00
Bařínová s.r.o. OBUV Kyjov
140,00
Městské kulturní středisko, Kyjov
J. Bábíček , Čeložnice
WIKY Kyjov,hračky
KIK textil, Kyjov
Anita Bučková, Kyjov
Anita Bučková, Kyjov
MediFrank s.rr.o.,Javorník
Tech.služby Kyjov, koupaliště
ALWIL Medical, Ústí nad Labem
Anita Bučková, Kyjov
FARE s.r.o. Luhačovice
PHOENIX, a.s.
FARE s.r.o. Luhačovice
Martin Hynšt, Brno
FARE s.r.o. Luhačovice
CELKEM

80,00
35090,00
508,00
99,00
9071,00
2899,00
11193,00
105,00
13546,00
5509,00
841,00
4558,99
483,00
2419,00
3 012,00

ÚČEL
dětská obuv-papučky 2ks
dětská obuv domácí 3 páry
dětská obuv domácí 2 párů
pleny MINI 1012 ks
dětské oblečení-body,tepláčky,pyžama
matrace do postýlky JULKA (150)
Dětská postýlka JULKA (150)
2 ks dětské knihy, Puzzle abeceda
dětské papučky
divadelní představení
dobrodružství“

Nábytek
/knihovna,skříňe,zásuvky,nádstavce,stolek,
hračky-písek,voda
dětské spodní prádlo
kočár letní-dvojčata BRITAX
kočár CAM golfové hole
pleny bavlna 500ks
výlet dětí –koupání
Pulzní oxymetr SPECTRO 1ks
Kočár Valco Snap 1ks
dětská obuv , papučky, kotníčková
HIPP vlhčené ubrousky, mléka
dětská obuv podzimní
kinetický písek,tvořítka, pískovnička
dětská obuv zimní

113 124,99

Nevyčerpané finanční prostředky ze sponzorských darů budou dočerpány v roce
2016.
Dárcovská činnost svědčí o pozitivním přístupu veřejnosti k našim dětem a ochotě
pomáhat.
Mnozí z dárců poskytují dary našemu zařízení opakovaně, jsou dobře obeznámeni
s jeho činností, sledují internetové stránky DC, zajímají se, jakým způsobem je
s jejich dary nakládáno.
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„Nosáčkova

Strategie rizik-mimořádné události v roce 2015
Organizace má vypracovánu Strategii pro prevenci identifikovatelných rizik, systém
vyhodnocení existujících a potencionálních rizik na pracovišti a bezpečnostních
opatření na pracovišti ( vnitřní předpis Směrnice č. 19 - Řízení rizik).
Řešení mimořádné události :
V roce 2015 jsme neřešili žádnou událost, kdy by mohl být přímo ohrožen život dítěte
či zaměstnance zařízení.
Neřešili jsme žádný pracovní úraz zaměstnance.
Rovněž nedošlo k ohrožení na majetku organizace.

I.2 . Péče zdravotní
Zařízení poskytuje přijatým dětem komplexní diagnostickou a terapeutickou, pediatrickou a
psychologickou péči. Vzhledem k tomu, že většina pobytů dětí v našem zařízení je
dlouhodobých, je nedílnou součástí naší starostlivosti i péče výchovně-vzdělávací.
Subjekty: dítě, pacient
- V DC je poskytována komplexní péče o ohrožené, handicapované a postižené děti s cílem
odstranit nebo alespoň minimalizovat následky postižení dítěte a připravit ho na návrat do
rodiny, vlastní či náhradní, zajišťovat možnosti následné péče, rozšířit působnost služeb
na rodinu dítěte (edukace matek, konzultační činnost, zprostředkování kontaktů na další
odborná pracoviště, kontrolní lékařská a psychologická vyšetření).
- Léčebná péče dětem přijatým do DC Kyjov je poskytována lege artis, v souladu se
známými odbornými poznatky, za uspokojování individuálních potřeb dítěte a
respektování jeho důstojnosti. Rozvíjena je spolupráce s dalšími odborníky z rezortu
zdravotnictví (neurologie, pedopsychiatrie, kardiologie, ortopedie, foniatrie, chirurgie,
neurochirurgie, genetiky…). V tomto směru má naše zařízení nesmírnou výhodu, protože
sídlí přímo v areálu Nemocnice Kyjov a má vlastně nepřetržitě dostupné veškeré odborné
služby. Mnozí odborní lékaři v případě potřeby docházejí k lůžku dítěte (při závažném
stavu), takže se eliminuje další prohlubování obtíží a nárust stresu při transportu dítěte.
Výborná je spolupráce s dětským oddělením Nemocnice Kyjov, nemálo dětí se závažnými
handicapy prošlo dětskou JIP.
- Zajišťováno je pravidelné odborné sledování zdravotního stavu a psychomotorického
vývoje dítěte (pediatrem, fyzioterapeutem, psychologem), na základě tohoto sledování
jsou vytvářeny a průběžně vyhodnocovány individuální výchovné plány dle potřeb
konkrétního dítěte, jejichž aplikací v praxi se snažíme zamezit či minimalizovat deprivaci
z dlouhodobého pobytu dítěte v ústavní péči, opoždění psychomotorického vývoje.
- Využitím znalostí akupunktury, laserterapie a magnetoterapie v kombinaci s aplikací
rehabilitační péče (rehabilitační cvičení dle Vojty, Kabata, dále s oporou o prvky Bobatha,
masáže, protahování, míčkování) se rozšiřuje a zkvalitňuje spektrum metod při léčbě
hybných poruch u dětí. Tyto postupy jsou používány jak u dětí umístěných v DC, tak u
dětí v ambulantní péči.
Tato komplexní péče má velmi dobré výsledky, pro které se zařízení dostává do
povědomí široké veřejnosti a je vyhledáváno rodiči handicapovaných dětí i z jiných
regionů.
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Počet dětí přijatých do ústavní péče v roce 2015
Propuštěno
zemřelo

55
52
0

Ošetřovací dny
Průměrný denní stav
Průměrná ošetřovací doba
% využití lůžek
Indikace přijetí
Sociální
Soc.zdravotní
Zdravotní

8847
24
222
69%
Přijetí doporučili

12
0
43

OSPOD, soud
žádost rodičů
zdrav.zařízení

5
43
7

Věk dětí při příjmu
I.čtvrtletí věku
II.čtvrtletí
III.čtvrtletí
IV.čtvrtletí
více jak jeden rok

26
5
0
2
22

Matek s dítětem bylo v roce 2015 přijato k pobytu - 11 , ke konci roku propuštěno 10.
Vyhověli jsme všem požadavkům jak OSPOD na umístění matek s dítětem, tak individuálním
zájemcům o rehabilitační pobyty.
Propuštěno k 31.12.2015 bylo 52 dětí
Domů ,biologická rodina
Předadopční péče
Pěstounská péče
Zdravotnická zařízení
DD Boskovice
Vyjádřeno v % se do rodiny vrátilo 70 % z propuštěných dětí
z toho do rodiny vlastní
70 %
NRP ( adopce, péče pěstounů)
10 %

35 dětí
0 dětí
7 dětí
8 děti
2 děti
( rok 2014 90%)
(rok 2014 90%)
( rok 2014 5,3%)

Pro srovnání v roce 2013 jsme do péče přijali 59 dětí, převažovaly zdravotní důvody přijetí,
které tvořily 64,5 %.
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V roce 2014 bylo přijato 37 dětí, přičemž vysoce převažovalo přijetí ze zdravotních důvodů
(81%). Vysoký počet přijatých dětí ze zdravotních důvodů svědčí o potřebnosti a významu
služeb poskytovaných naším zařízením těmto dětem.
V roce 2014 se vrátilo do rodiny 36 dětí (90%) a 1 dítě bylo svěřeno do adoptivní péče
zahraničním žadatelům - mezinárodního osvojení.
% využití lůžek se mírně zvýšilo (69%)
/stále trvá trend umísťovat děti do přechodné pěstounské péče.
Průměrná doba pobytu dětí v našem zařízení činila 222dny (v r. 2014 /264).
Z důvodů zdravotních bylo přijato 78 % ze všech přijatých dětí.
V roce 2015 nezemřelo v našem zařízení žádné dítě.
Využití lůžek v %
Využití lůžek v %
náklady na lůžko a den
roční náklady na lůžko

%
%
1061 Kč
387380 Kč

Počet dětí ošetřených ambulantně /akupunktura,laserterapie/
/rehabilitační terapie /
/psychologická vyšetření /

61 %
69 %

(2014 )
(2015)

946 Kč (2014)
345257 Kč (2014)

498 dětí
176 dětí (346 výkonů)
176 dětí

Oproti roku 2014 vzrostl počet ambulantně vyšetřených dětí, jelikož po přijetí novely zákona o
sociálně právní ochraně dětí se podstatnou měrou rozšířily služby a činnost DC se orientuje
více směrem k terénu.
Ambulantní péče je poskytována dětem s různými formami hybných a koordinačních poruch,
dětem s DMO. Akupunkturu a laserterapii využíváme i v léčbě psychosomatických poruch
u starších dětí. Psychologické služby jsou poskytovány dětem se závažným zdravotním
postižením, dětem v krizi, a to jak dětem vyrůstajícím v nepříznivých podmínkách v biologické
rodině, tak dětem svěřeným do NRP, u nichž se projevují potíže v oblasti sociálních vazeb,
problémy spojené s hledáním identity, s poruchami aktivity a chování.
Výnosy z prodeje služeb 2015
Ambulantní tržby za laserterapii a akupunkturu
Ambulantní tržby za psychologické vyšetření
Ambulantní tržby za rehabilitační terapii

5 500 Kč
13 710 Kč
26 600 Kč
34 000 Kč

Financování péče a výkonů.
Péče o děti ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních je ze zákona hrazena z rozpočtu
zřizovatele. Nemáme nárok na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. Od roku 1997
máme uzavřenou smlouvu s VZP o úhradě tzv. indukované péče za klienty VZP ve smluvním
zařízení VZP-Nemocnice Kyjov, tato smlouva byla dodatkem ke smlouvě prodloužena do
31.12.2015. Od července 2015 máme uzavřenou smlouvu také s pojišťovnou ZPMVČR.
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V praxi to vypadá tak, že smluvnímu zařízení, Nemocnice Kyjov, jsou VZP pojišťovnou
propláceny výkony, které jsou dětem z DC indikovány. Doporučení k těmto vyšetřením dává
hlavní lékař zařízení. Jedná se o pojištěnce VZP, ZPMVČR a o vyšetření prováděná
v nemocnici Kyjov . Pokud zde požadované služby nejsou dostupné
(např. genetika, dětská ortopedie, metabolická vyšetření apod.), musí doporučení k těmto
vyšetřením napsat lékař smluvního zařízení VZP,ZPMVČR což komplikuje celý proces,
protože toto doporučení k odbornému vyšetření musí dávat lékař, který dítě nezná a pro
doporučení k specializovanému vyšetření je nucen naše dítě znovu vyšetřit, přičemž toto
vyšetření přináší další výkony. V případě ostatních pojišťoven zatím tyto problémy nenastaly.
Přehlásit děti k těmto pojišťovnám nemůžeme, protože nejsme jejich zákonnými zástupci.
Ostatní pojišťovny smluvním zařízením výkony proplácejí i bez podepsané dohody s našim
zařízením.
Ze zákona má naše zařízení nárok na tzv. příspěvek na dítě, které je v zaopatření DC.
Poukazovány jsou ústavu příslušným referátem SSZ dle trvalého bydliště dítěte.
Vyplácí jej ÚP. O tento přídavek jsou povinni žádat rodiče nezletilého a zároveň jsou povinni
sdělit příslušnému úřadu SSZ to, že dítě nemají ve vlastní péči. S poukazováním této dávky na
náš účet nemáme větších problémů, spolupráce s úřady je dobrá
Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2015 v tis. Kč
Název zařízení:
Dětské centrum Kyjov, p.o.

tabulka č.1

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutou zdravotní péči od jednotlivých
zdravotních pojišťoven v roce 2015

zdravotní pojišťovna
číslo zdrav.pojišťovny
akutní péče

ZP
MV
ČR

OZP

VOZ ČP
P
ZP RBP

ZP
ŠK
OD
A

111 211

207

201 205

209

VZ
P

213

0

0

0

0

0

0

0

následná péče

0

0

0

0

0

0

0

Celkem tržby od zdravotní pojišťovny
regulace výkonů (doplatky) zvýšení
tržeb
regulace výkonů ( krácení), snížení
tržeb
Celkem tržby od zdravotních
pojišťoven po regulaci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Další dávkou, která jde do zařízení za konkrétním dítětem je tzv. příspěvek na pobyt dítěte
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výplata příspěvku je dána splněním přesně
daných zákonných opatření a je vyplácena krajským úřadem.
Novelou zákona č.176/2007 Sb., byli ředitelé zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(ZPDVOP) postaveni před novou povinnost vést správní řízení o uložení povinnosti zákonného
zástupce dítěte hradit příspěvek na úhradu pobytu dítěte v ZPDVOP. Jde o procesní úkony, se
kterými nemají ředitelé zařízení zkušenosti a s formalizací nového správního řízení se obtížně
vyrovnávají i úřady, které roli správního úřadu dobře znají a správní řízení běžně vedou.
-16-

Přitom povinnost vést formální řízení je bez viditelného pozitivního efektu na jejich svěřence,
případně na zařízení samotné. Nic na tom nezměnila ani novela zákona o soc.právní ochraně
dětí, platná od 1.1. 2013.
Přijetím Zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky č. 56/2012 Sb., o příspěvku
na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let došlo konečně
k legislativně zakotvené povinnosti zákonného zástupce dítěte přispívat na jeho pobyt
v zařízení. Jde o příspěvek minimální , zdaleka nekryjící náklady na pobyt dítěte a jeho
doprovod v zařízení . Problém s jeho úhradou nemáme u rodičů dětí s těžkým handicapem a při
platbách za denní pobyty dětí. Potíže nejsou ani s úhradou za ambulantní péči , s úhradou
rehabilitačních pobytů a obvykle ani s platbami za pobyt matek.
Neplatiči jsou především z kategorie sociálně slabých a nepřizpůsobivých rodičů.
Systém plateb v DC Kyjov je řešen vnitřním předpisem, který je přílohou organizačního řádu
zařízení.

Systém plateb v DC Kyjov
(Vnitřní předpis č.1- systém plateb v DC Kyjov )
l.

Příspěvek na úhradu pobytu a péče o dítě v Dětském centru Kyjov /DC/
Výše příspěvku je stanovena dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.
56/2012 Sb., § 120 k provedení § 44 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (platnost vyhlášky
s účinností od 01.04.2012).





dítě do 1 roku věku
dítě od 1 do 3 let věku
dítě od 3 let věku
doprovod dítěte

45,- Kč/den
50,- Kč/den
55,- Kč/den
150,- Kč/den

V případě, že by po uhrazení vyměřeného příspěvku klesl příjem rodiny pod
hranici životního minima, může být o tuto částku příspěvek snížen, případně
nebude vyměřen vůbec.
V případě, že rodiče nežijí ve společné domácnosti, dělí se stanovená částka
rovným dílem mezi oba rodiče.
Pokud rodina dítěte nepředloží potvrzení o svých příjmech do 1 měsíce
od vyzvání zařízením, je výše příspěvku stanovena dle výše uvedené vyhlášky.
2.

Přídavek na dítě - je poukazován ústavu příslušným referátem Úřadu práce, odbor
NSD dle trvalého bydliště dítěte. O tuto dávku jsou povinni žádat rodiče nezletilého
a zároveň jsou povinni sdělit příslušnému úřadu, že dítě nemají ve

3.

Denní pobyty dětí - na základě rozhodnutí ředitele a po dohodě se zákonným
zástupcem dítěte. K dennímu pobytu jsou děti přijímány pouze při nenaplněné
kapacitě ústavních pobytů a slouží jako pomoc při řešení svízelné sociální situace
rodiny, jde především o děti matek samoživitelek.
Maximálně lze takto přijmout 5 dětí.
Paušální poplatek 200 Kč měsíčně + 50 Kč/den na úhradu stravování.
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4.

Ambulantní laserová terapie
Za 10 aplikací u dětí hradí rodiče částku 200 Kč.
Částka pokrývá amortizaci a náklady na provoz laser přístrojů

6.

Ambulantní akupunkturní léčba- rodič hradí náklady na akupunkturní
materiál, částka činí 50 Kč za výkon.

7.

Psychologické vyšetření – rodič či jiný zákonný zástupce hradí podrobné
psychologické vyšetření částkou 300 Kč, následnou péči částkou 200 Kč.
Nedílnou součástí poskytované péče psychologa je zpráva z každého
psychologického vyšetření, poskytnutí potřebných materiálů, koordinace péče o dítě
s dalšími zainteresovanými odborníky.

8.

Rehabilitační péče – zákonný zástupce hradí vstupní vyšetření fyzioterapeuta DC
částkou 200 Kč, následnou rehabilitační péči částkou 100 Kč.

9.

Příspěvek na pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- Státní příspěvek na pobyt a péči o dítě v ZDVOP- vyplácí krajský úřad
- Příspěvek zákonného zástupce dítěte na pobyt v ZDVOP - o výměru rozhoduje
ředitel dle zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění o soc.právní ochraně dětí

Přijetí nezletilého do ZDVOP se řídí zákonnými ustanoveními a metodikou MPSV. Organizace
má vypracován Organizační řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dokumentace
dětí přijatých do ZPDVOP je vedena odděleně od dokumentace dětí v klasickém režimu
dětského centra.
Ani jedno z propuštěných dětí z ZDVOP se nevrátilo do vlastní biologické rodiny. Pro 5 dětí
se podařilo najít náhradní adoptivní rodiny, dvě děti přešly nařízením ústavní výchovy do
klasické péče v DC. Organizace se statutem ZDVOP má přijetím dítěte na lůžko (po splnění
zákonem požadovaných podmínek) nárok na příspěvek na péči o dítě v ZDVOP. Jde o státní
příspěvek, který je vyplácen krajským úřadem a finanční prostředky musí být použity ve
prospěch dětí v zařízení ZDVOP. Jeho účtování podléhá kontrole krajského úřadu.
O činnosti ZDVOP vypracovává organizace každoročně samostatnou zprávu.
(pro potřeby odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
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I.3. Péče psychologicko-výchovná
Subjekt péče: děti v péči DC, ZDVOP, dle ordinace lékaře, ambulance
Cíl psychologické péče:
- specializované psychologické činnosti (poradenské, metodické)
- posouzení aktuální vývojové úrovně dětí
- posouzení úrovně kognitivních funkcí
- diferenciální diagnostika s orientací na rizikové skupiny dětí a na krizovou situaci
rodiny
Struktura:
- provádění diferenciální diagnostiky poruch a odchylek v oblasti psychologie
- pravidelné sledování a vyhodnocování PMV dětí, vývojová diagnostika
- zpracovávání a vyhodnocování individuálních výchovných plánů pro děti ve spolupráci
s výchovnou sestrou zařízení a s fyzioterapeutem zařízení
- vypracování podkladových zpráv pro potřeby jednání soudů, mezinárodního poradního
sboru při Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, pro potřeby OSPOD
- vypracování podrobných psychologických zpráv pro odborné lékaře (pediatr,
pedopsychiatr, neurolog, foniatr)
- pravidelné sledování dětí s handicapem, odborné vedení a pomoc jejich rodin
- spolupráce, vedení a pomoc rodinám s dětmi v PP, v adoptivní péči
- spolupodílení se na vzdělávání žadatelů
- přednášková činnost vztahující se k uvedené problematice
- spolupodílení se na organizování odborných seminářů, konferencí
Vybavenost zařízení:
- samostatná místnost pro vyšetření, pracovní stůl
- obligatorní standardizované dg.nástroje (vývojové škály, testy inteligence, testy
speciálních schopností, znalostí a dovedností, dotazníky, projektivní metody, kresebné
metody, posuzovací škály)
- didaktické pomůcky, počítačové programy, kresebné pomůcky
- psycholog diagnostikuje adekvátním způsobem v adekvátním prostředí, adekvátními
metodami při zachování důstojnosti, klidu a intimity klienta
Proces: žádost, postup, vyhodnocení, diagnostické nástroje, zpráva, spisová dokumentace,
komplexnost péče, kontrolní vyšetření
Psychologická vyšetření jsou realizována na základě potřeb dítěte, na základě žádosti a na
doporučení odborného lékaře, OSPOD, soudu, na žádost zákonného zástupce dítěte. Postup
péče je stanovený individuálně podle výsledků vyšetření, po dohodě se všemi zainteresovanými
účastníky. Důraz je kladen na komplexnost péče a v případě potřeby spolupráci s dalšími
odbornými pracovišti. Používány jsou běžně v naší republice dostupné psychodiagnostické
nástroje, klinické vyhodnocování, zpracování produktů spontánní činnosti dítěte, zapracovány
jsou sejmuté anamnestické údaje. Z vyšetření je zpracována podrobná zpráva, problematika je
prokonzultována se zákonnými zástupci.
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K vyhotovení zprávy je lhůta 30 dní. V případě potřeby jsou předávány potřebné materiály
(stimulace rozvoje jemné motoriky, grafomotoriky, artikulační cvičení, péče o dítě
s ADHD,…….) a kontakty na odborná pracoviště. Kontrolní psychologická vyšetření dle
potřeby, jinak za 1 rok. Klienti mají založenu spisovou dokumentaci s veškerými získanými
údaji, pracovními listy, zprávami.
Informace: účel vyšetření, jeho výsledek, možné důsledky, adresát
- rodičům i dítěti (přiměřeně jeho věku) jsou podány vstupní informace
- definován je cíl zakázky, průběh vyšetření, časová dotace
- po ukončení vyšetření jsou podány informace o výstupu vyšetření
- sděleny jsou informace o délce zpracování zprávy, o tom, komu bude zpráva postoupena
- dohodnuta jsou následující opatření, odborná péče, kontrolní vyšetření
Intervize práce:
- kontrolovatelnost zprávy, způsob vedení a registrování podkladů vyšetření
- shromažďování zdrojových informací
- umožnění nahlédnutí do dokumentace jinému psychologovi, který má klienta v péči
Práce s klienty z odlišného prostředí:
- vyhodnocení komunikability testu (jeho použitelnost v různých kulturách)
- citlivost přístupu, každá kultura má své normy
- zvažování možné kulturální variability
- seznamování se s kulturou daného etnika (zejména v případě dlouhodobější práce
s konkrétním etnikem)
Ochrana osobních údajů:
- doba archivace 99 let
- přiměřená informovanost klienta, na niž má klient právo
- citlivé nakládání s osobními údaji
Povinnost dalšího vzdělávání:
- psycholog dbá o odborný růst, sleduje nové diagnostické trendy
- zúčastňuje se odborných konferencí, seminářů
- spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti při výměně poznatků a zkušeností
- aktivně vystupuje před odbornou i laickou veřejností
- zpracovává odborné materiály
- je členem odborné společnosti, školitelem začínajících psychologů při Národním ústavu
vzdělávání Praha
Znalost příslušných zákonných norem:
- psycholog zná a respektuje platné právní předpisy vztahující se k oboru
- poučí klienta o jeho právech a povinnostech
Oblasti vyšetření, sledovaná problematika, dg.metody:
- cílová skupina děti ve věku 0 – 19 let
- úroveň psychomotorického vývoje dětí
- posouzení intelektových schopností
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-

dítě v krizové situaci
vztahové problémy
dítě v náhradní rodinné péči
dítě v ústavní péči

Uplatňovány jsou obligatorní diagnostické nástroje běžně používané v ČR, standardizované –
viz složka „diagnostické nástroje“ a „obligatorní diagnostika“ v pracovně psychologa.
Spolupráce s rodiči:
- psychologické služby jsou poskytovány jak dětem umístěným v našem zařízení, tak
dětem procházejícím naší ambulancí
- zákonní zástupci jsou obeznámeni s šíří našich služeb, se zvolenými postupy,
s výsledky vyšetření
- z každého vyšetření obdrží podrobnou psychologickou zprávu, potřebné materiály a
vhodné kontakty na další zařízení
- mají možnost využívat konzultací elektronickou cestou
Spolupráce s jinými institucemi:
- zdravotnické instituce – obvodní lékaři pro děti a dorost, pedopsychiatrie, neurologie,
klinická logopedie
- školská poradenská zařízení – pedagogicko-psychologické poradny (zejména PPP
Hodonín a její elokovaná pracoviště Kyjov, Veselí nad Moravou), speciálně
pedagogická centra (SPC pro děti s MP Kyjov, SPC pro vady řeči Brno-odloučené
pracoviště Hodonín, SPC pro děti s PAS Brno)
- sociální odbory, OSPOD
- soudy
- Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí
- Psychocentrum Domeček Hodonín
- KROK Kyjov, z.ú.
- TRIALOG Brno – brněnský institut rozvoje občanské společnosti
Cíl výchovně vzdělávací péče, aktivity dětí umístěných v DC Kyjov, spolupráce
s výchovnou sestrou DC
- každé dítě umístěné v DC má zpracován individuální výchovně-vzdělávací plán, za
jehož vyhotovení zodpovídá výchovná sestra, plány jsou umístěny na pokojích dětí
- realizaci výchovných programů přizpůsobených individuálním potřebám každého dítěte
zajišťuje výchovná sestra, na jejich uskutečňování se pod jejím vedením spolupodílí
všechny sestry zařízení
- průběžně je mapována potřeba hraček, didaktických a výtvarných pomůcek pro děti,
prováděn je průzkum trhu, dle věku dětí a jejich potřeb jsou pořizovány potřebné
pomůcky
- efektivita výchovně – vzdělávacího působení je vyhodnocována výchovnou sestrou,
psychologem, fyzioterapeutem a pediatrem zařízení, zaznamenáván je rozvoj
pohybových, manipulačních, komunikačních a rozumových schopností dětí
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-

-

posilován je rozvoj hrubé a jemné motoriky, řečový vývoj, kresebné a tvořivé
dovednosti, estetické vnímání, rozumové schopnosti (přiměřeně každé věkové skupině
dětí)
plánovány a uskutečňovány jsou zajímavé aktivity v zařízení i mimo zařízení :
a) v rámci zařízení maškarní karneval, velikonoční tvoření, mikulášská besídka,
vánoční besídka, canisterapie, muzikoterapie, zdravotní klauni
b) mimo areál zařízení – návštěva ZOO-koutku Hodonín, sáňkování v Osvětimanech,
pravidelné návštěvy Vlastivědného muzea Kyjov u příležitosti svátečních aktivit
zaměřených na lidovou tvořivost a výstav (velikonoční tvoření, vánoční tvoření…),
výstava hraček, biotop Jižní Moravy, návštěva Divadélka v Kyjově, divadelního
vystoupení ve Strážovicích, pobyty v Dětském krytém hřišti SOKOLÍČEK Kyjov,
během letních měsíců návštěva koupaliště v Kyjově, při procházkách městem je
často využívána možnost pobytu v areálu Domova HORIZONT, kde děti navštěvují
malinký koutek živé přírody
c) specifickou a podporovanou činností je dobrovolnická činnost, v rámci níž děti
prožívají zajímavé aktivity se svojí tetou-dobrovolnicí nejenom v DC, ale zejména
mimo zařízení

I.4. Péče sociální
Funkce sociální pracovnice DC Kyjov je důležitou spojnicí mezi naším zařízením, rodinou
biologickou i rodinou náhradní, sociálními odbory, OSPOD, soudy, Policií ČR a Úřadem pro
mezinárodně právní ochranu dětí. Do kompetencí sociální pracovnice spadá následující okruh
činností:
- řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů dětí aplikací odborných
metod sociální práce, spolupráce s orgány OSPOD
- účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu dětí, účast na
případových konferencích
- vedení sociální dokumentace dětí, stanovování výše příspěvku rodičů na pobyt dítěte
v DC, jeho vymáhání /spolupráce se soudy, Policií ČR /
- zodpovědnost za agendu související s NRP, PP
- zodpovědnost za překlady dětí do jiných zařízení/ DD, DC, ÚSP/
- vedení statistické dokumentace
- vyřizování zdravotního pojištění přijímaných dětí
- zodpovědnost za agendu související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí
- spolupodílení se na plnění úkolů dle standardů ZDVOP
- podpora matek během společného pobytu s dítětem v DC (edukační pobyt,
rehabilitační pobyt, pobyt žadatele o NRP, PP při seznamování se a navazování
kontaktu s dítětem…)
- zpracování podkladové dokumentace pro jednání poradního sboru NRP při ÚMPOD
- sledování a vyhodnocování zájmu biologické rodiny o děti umístěné v DC
- vypracování požadovaných zpráv pro OSPOD, soudy
Spolupráce s institucemi:
- sociální odbory, oddělení sociálně právní ochrany dětí
- soudy
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Policie ČR
SVP
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí
DC, DD
zdravotnická zařízení

Spolupráce s rodiči:
- zabezpečení získání potřebných dat k sociální anamnéze rodiny, předání potřebných
informací a kontaktů
- zajištění zpracování požadované dokumentace, základní sociálně-právní
poradenství
- řešení připomínek, práce s biologickou rodinou, s žadateli, s adoptivními rodiči,
s pěstounskými rodinami, s pěstouny na přechodnou dobu
-

I.5. Ostatní
Aktivity zaměstnanců, organizace odborných konferencí, odborná
publikační činnost, vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná
veřejně prospěšná činnost, vzdělávání zaměstnanců
Všichni zaměstnanci DC jsou plně kvalifikovaní. V rámci kontinuálního vzdělávání si
celoživotně rozšiřují odborné znalosti svojí účastí na odborných konferencích, seminářích,
k dispozici mají odbornou literaturu a odborné časopisy. Představitelé vedení jsou členy
Společnosti sociální pediatrie. Zařízení sleduje a podporuje vzdělávání svých pracovníků, má
na každý rok zpracován plán jejich vzdělávání, zajišťuje aktivní účast na odborných seminářích,
konferencích a rovněž samo organizuje semináře, konference, školení. Pro rok 2015 obsahoval
plán následující aktivity zaměřené na zvyšování a doplňování kvalifikace:

I.Odborné konference pořádané zařízením
1) Proškolení zaměstnanců v BOZP
duben 2015
2) Seminář pro ZPNO
květen 2015
„Rizikový novorozenec“ – z pohledu pediatra, neurologa, kardiologa, psychologa
3) Sociálně-pediatrický kongres
září 2015

II. Regionální a celostátní akce
1) Seminář k problematice surogátního mateřství –JMK Brno, sociální odbor leden2015
účast: PhDr. Petrášová, aktivní vystoupení-prezentace k dané problematice
2) Konference APSPC „Dítě se zdravotním postižením, míra podpory
dítěti se zdravotním postižením v rámci vzdělávání“ , Praha
březen 2015
účast: PhDr. Petrášová
3) Diskuzní setkání pracovníků KÚ, DC, DD Praha, Thomayerova Nemocnice
duben 2015
účast: PhDr. Petrášová, hlavní sestra Nováková, soc.pracovnice Němcová
4) Mezinárodní Sociálně-pediatrický kongres Kyjov
září 2015
Aktivní organizace, akce našeho zařízení v součinnosti se SSP
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Účast na dalších akcích byla realizována dle aktuální nabídky a po projednání s vedením
zařízení. 2 pracovnice DC pokračovaly v daném roce ve studiu rozšiřujícím jejich kvalifikaci,
fyzioterapeutka DC absolvovala stáž v Dětských léčebnách pohybových poruch Boskovice
Boskovice.
Všechny plánované vzdělávací akce byly v roce 2015 realizovány v plném rozsahu. Vedení DC
zorganizovalo zajímavou regionální konferenci pro ZPNO na téma „Rizikový novorozenec
z pohledu pediatra, neurologa, kardiologa a psychologa“. Cenné na této konferenci bylo nejen
aktuální téma, ale také skutečnost, že přednášejícími byli lékaři Nemocnice Kyjov - neurolog
MUDr. Foltánová, dětský kardiolog MUDr. Hála, za naše zařízení přednášela prim. MUDr.
Neduchalová, zdravotní sestra Gottfriedová a psycholog PhDr. Petrášová. Společné vystoupení
potvrdilo velmi dobrou spolupráci s lékaři Nemocnice Kyjov a současně umožnilo prezentaci
odborných znalostí zástupců různých pracovišť a odborností. Zájem o akci byl velký, kapacita
sálu byla naplněna. Další velmi významnou vzdělávací akcí byl IV.Sociálně pediatrický
kongres v Kyjově, jehož organizátorem bylo DC Kyjov ve spolupráci se Společností sociální
peditarie ČLS JEP. Téma – „Vybrané otázky péče o ohrožené děti“. Odborným garantem
kongresu byl Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., vědecký sekretář SSP. Jednalo se o akci
kontinuálního vzdělávání určenou odborníkům z řad pediatrů, psychiatrů, zdravotních sester,
psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků. Akce byla s mezinárodní účastí,
celkem se jí zúčastnilo 150 odborníků z celé ČR a rovněž ze Slovenské republiky. Přednášelo
30 lektorů (z toho 7 ze Slovenska). Akce měla vysokou odbornou úroveň, dala prostor
k formálnímu i neformálnímu setkání zajímavých zástupců různých rezortů. Zpětná vazba byla
pozitivní, předpokládáme, že akce dala podnět k založení tradice zářijového setkávání
odborníků v Kyjově. Současně byla důstojnou oslavou 65.výročí založení Kojeneckého ústavu
Kyjov – nyní Dětského centra Kyjov.
Kromě výše uvedených akcí jsme realizovali přednášky pro široké spektrum odborníků, jejichž
součástí jsou prezentace, metodické materiály. Zaslány byly rovněž příspěvky do deníku Právo,
leč tyto nebyly publikovány, přestože se vztahovaly k problematice dětí umístěných v DC, DD
a podrobně osvětlovaly problematiku péče o děti v ohrožení.
Realizované přednášky:
23.1.2015 – přednáška Surogátní mateřství na Kulatém stolu soc.odboru JMK, přednášela
PhDr. Petrášová
10.3.2015 – přednáška poruchy autistického spektra, Zařízení pro další vzdělávání Brno, PhDr.
Petrášová
12.2.2015 – NÚV Praha, seminář Diagnostika mentálního postižení u dětí, PhDr. Petrášová
17.9.2015 – Pediatrický kongres Praha, Surogátní mateřství, PhDr. Petrášová
7.10.2015 – NÚV Praha, školení začínajících psychologů, PhDr. Petrášová
22.10.2015 – neurovývojové poruchy, pervazivní vývojové poruchy autistického spektra,
Zařízení pro další vzdělávání Brno, PhDr. Petrášová
12.11.2015 – vývojové poruchy autistického spektra, Zařízení pro další vzdělávání Brno, PhDr.
Petrášová
26.11.2015 – Seminář SSP Praha, Zkušenosti z praxe s pěstounskou péčí na přechodnou dobu,
pozitiva a negativa, PhDr. Petrášová
8.6.2015, 29.6.2015 a 27.10.2015 proběhly exkurze studentů Klvaňova gymnázia a SZŠ Kyjov
spojené s přednáškami o problematice dětí ohrožených sociálním prostředím, o systému péče o
tyto děti a o činnosti DC Kyjov
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Z každé vzdělávací byla vypracována přehledná zpráva a s důležitými informacemi byl
seznámen personál zařízení na provozních schůzích. Prezentace přednášek jsou zakládány jak
v písemné podobě, tak v elektronické podobě (každý zaměstnanec má k těmto informacím
přístup).

I.6. Ošetřovatelská péče
Zařízení má 35 lůžek pro základní pediatrickou péči a 2 samostatná lůžka se sociálním zázemím
pro matky , tak aby každá měla své soukromí .
K dispozici máme 2 lůžka specializována pro intenzivní péči pro děti. Stáří lůžek je kolem
9 let a jejich obměna probíhá průběžně v závislosti na technickém stavu.
V roce 2015 byla pořízena polohovací postýlka na pokoj izolace, pro postižené děti
Přímo u lůžek dětí pracuje 17 sester. Pracují v třísměnném provozu, pouze víkendy
zabezpečujeme prodlouženými 12-ti hodinovými směnami.
Oceňujeme zavedení doprovodného programu Dobrovolníci v DC Kyjov, kdy nám
dobrovolnice pomáhající zlepšit individuální péči o děti.
Při ošetřování dětí je postupováno dle ošetřovatelských standardů, které byly vypracovány pod
vedením hlavní sestry zařízení.
Dodržování těchto ošetřovatelských postupů je průběžně kontrolováno a je nejlepší prevencí
dekubitů, se kterými se u nás ani u těžce handicapovaných, ležících dětí nesetkáváme.
Bezpečnost dětí /prevence pádů, úrazů apod./ je zajištěna péčí o děti odborným zdravotnickým
personálem- viz ošetřovatelský standard.
Umístění zařízení v areálu nemocnice, dostupnost specializovaných služeb, zajištění
24 hod. péče lékařů umožňuje to, že jsme schopni zabezpečit péči o děti i s velmi vážným
zdravotním postižením a vysokými nároky na ošetřovatelskou péči( tracheostomie,
gastrostomie, trvalý přívod kyslíku apod.).
Zdravotnická dokumentace je vedena v souladu se Zákonem o zdrav.službách a podmínkách
jejich poskytování 372/2011 sb., Hlava II – zdrav.dokumentace, § 53-69

I.7.Provozní činnost
Dětské centrum Kyjov sídlí v prostorách jedné z budov Nemocnice Kyjov p.o.. Tím je dána
úzká provázanost mnohých našich provozních činností a poskytovaných služeb s provozem
Nemocnice Kyjov. Zařízení má s nemocnicí smluvně zajištěnu dodávku vody, energií, tepla,
provoz počítačové sítě, připojení na internet. Dále máme s nemocnicí uzavřenu dohodu na
sterilizaci zdravotnických nástrojů, odběr medicinálního kyslíku, pronájem telefonních
přístrojů a úhradu za hovorné z pevné linky. Spotřeba elektrické energie je měřena samostatným
elektroměrem a je měsíčně odečítána. Zařízení je napojeno na centrální zdroj tepla a vody pro
nemocnici Kyjov. Cena za odběr tepla a vody je smluvní, při kalkulaci úhrady bylo vycházeno
z plochy zařízení a počtu klientů..
Vybudovat samostatné přípojky a rozvody je teoreticky možné, ale technicky a ekonomicky
velmi nákladné, za stávajících poměrů se nevyplatí.
Praní prádla zajišťuje dodavatelsky fi. Chrištof, a.s. Vyškov
Odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů fi EKOTERMEX a.s. Pustiměř.
Odvoz a likvidaci komunálního odpadu fi Ekor s.r.o. Kyjov
Dodávky potravin a dodavatelské stravování pro matky, které jsou přijaty do zařízení k pobytu
s dětmi zajišťuje fi V. Hrabec,Velehrad.
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Jsou to dodavatelé, kteří zajišťují služby i pro Nemocnici Kyjov, v jejich areálu naše p.o. sídlí.
Organizace je minimálním producentem nebezpečného odpadu, hlavním likvidátorem
komunálního odpadu je pro nás fi Ekor s.r.o. se kterou se nám podařilo uzavřít velmi výhodnou
smlouvu /viz náklady/. fi EKOTERMEX likviduje pouze nebezpečný odpad.
Praní prádla – oproti roku 2014 se zvýšila kilogramová cena minimálně, vzrostlo praní prádla
s vyšší kg cenou a naopak pokleslo praní prádla s nižší kg cenou.
Organizace má zajištěnu lékařskou péči o své pacienty po celých 24 hodin. Lékařská
pohotovostní služba je smluvně zajištěna lékaři, vykonávajícími ÚPS v Nemocnici Kyjov.
Roční náklady na tyto služby činí 120 000,- Kč
Dětské centrum Kyjov provozuje vlastní mléčnou kuchyni. Pro její provoz je vypracován
provozní řád a pravidelně kontrolován systém kritických bodů ve stravovacím procesu.
Kontrola sterilizátorů ze strany státní zdravotního ústav v Brně byla bez závad a nápravných
opatření.
V mléčné kuchyni je připravována pouze strava pro kojence a batolata. Stravu pro matky máme
opět smluvně zajištěnu dodavatelsky.
Vzhledem k tomu, že Nemocnice Kyjov nemá vlastní mléčnou kuchyňku, zajišťuje si přípravu
kojenecké stravy pro své malé pacienty v naší mléčné kuchyňce (z vlastních zdrojů, vlastním
pracovníkem, podílí se na úhradě energií). Vše je smluvně ošetřeno.
Náklady na stravu pacientů v roce 2015
celkové náklady na celodenní stravu pro 1 pacienta
z toho cena potravin

1 189 904 Kč
230,47 Kč
46,72 Kč
18 131 Kč

Náklady na cizí strávníky ( pobyt matek)
/stravování zajištěno dodavatelsky/

Oproti roku 2014 byl v roce 2015 nižší počet stravovacích jednotek.
Náklady na potraviny i režie se zvýšily z důvodu toho, že ve stavu máme více dětí se
závažnějším postižením, které vyžadují speciální stravu-mléko, které je finančně nákladnější.
Náklady na celodenní stravu dětí jsou proto podstatně vyšší.

I.8. Technická činnost
a) Nově pořízená technika a přístroje DHM

0,- Kč

b) Nově pořízený DDHM

78 677,- Kč
Kč 3981,Kč 14700,Kč 14903,-

Koberec
Polohovací postýlka /150cm
Skříň na šanony, zásuvky
Nábytek-knihovna,šatní skříň,
nádstavec
Kočár Britax /pro dvojčata
Kočár Valcosnap/jednoduchý
Pulzní oxymetr

Kč
Kč
Kč
Kč
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16967,9071,5509,13546,-

pořízený DDHM - darovaný

0,- Kč

c) Vyřazené přístroje a technika DHM

0,- Kč

II. Plnění úkolů v personální oblasti
Počet a struktura zaměstnanců /počet ve fyzických osobách/
Zaměstnanci
lékaři
psycholog
fyzioterapeut
ZPBD
THP
PZP

počet
2
1
1
20
1
3

stav k 1.1.2015
2
1
1
20
1
3

stav k 31.12.2015
1 /+1 OON/
1
1
19
1
3

Přepočtený úvazek lékařů je 0,54. / 0,5+0,04/
Psycholog pracuje na 0,8 úvazku,
Fyzioterapeutka na 0,8 úvazku.
Organizace zaměstnává jednu zdravotní sestru s částečným invalidním důchodem /OZP/
s úvazkem 0,8.
Stav zaměstnanců máme stabilizovaný.
Sestry pracující u lůžka, mají kvalifikaci dětské sestry a odbornou registraci.
U ZPBD máme ještě rezervu v naplnění počtu sester u lůžka dle normativu MZ ČR.
V roce 2015 byla uzavřena jedna dohoda na práce konané mimo pracovní poměrOON náklady. Jde o dohodu na malý úvazek lékařky, z důvodu odchodu lékařky
MUDr. Anny Neduchalové do starobního důchodu.
Ve sledovaném období nedošlo k výplatě odstupného.
Naše příspěvková organizace navýšila tarifní platy svým zaměstnancům v souladu se zněním
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj.: n.v. č. 224/2014 Sb. a
303/2014 Sb. To znamená navýšení tarifních platů o 5 % s účinností od 1. 1. 2015.
BOZP
Kontroly bezpečnosti práce jsou vykonávány pravidelně a průběžně l x do měsíce.
Pracovníci DC Kyjov průběžně absolvovali v roce 2015 kontrolní preventivní prohlídky u
smluvního závodního lékaře.
Nově přijímaní zaměstnanci se podrobují vstupní lékařské prohlídce.
Všichni zaměstnanci byli v měsíci duben 2015 povinně proškoleni v BOZP.
Byla vypracována roční zpráva o kontrole BOZP .
Organizace má vypracovánu Strategii pro prevenci identifikovatelných rizik, systém
vyhodnocení existujících a potencionálních rizik na pracovišti a bezpečnostních opatření na
pracovišti ( vnitřní předpis Směrnice č. 19 - Řízení rizik).
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Řešení mimořádné události
V roce 2015 jsme neřešili žádnou událost, kdy by mohl být přímo ohrožen život dítěte či
zaměstnance zařízení.
Neřešili jsme žádný pracovní úraz.
Rovněž nedošlo k ohrožení majetku organizace.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2015
Příspěvek zřizovatele na provoz 2015
z toho mzdové prostředky
účelový příspěvek –Kongres 2015
výnosy z prodeje služeb
převod z rezervního fondu
státní příspěvek ZDVOP
jiné ostatní výnosy
celkem

11 173 tis.Kč
(8 773 tis.Kč)
90 tis.Kč
265 tis.Kč
378 tis.Kč
1 481 tis.Kč
171 tis.Kč
13 558 tis. Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním
Daňová povinnost 2015
Výsledek hospodaření po zdanění
Doplňková činnost
Neuhrazená ztráta minulých let –

0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
organizace nemá
nebyla vykázána

Hospodaření DC Kyjov p.o. v roce 2015 skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem.
Tohoto výsledku bylo dosaženo díky zavedení a dodržování přísných rozpočtových pravidel.
Při nákupu potravin jsme využívali maximální míře rabatových slev od jednotlivých firem.
Ke kladnému hospodářskému výsledku přispěla výrazně i státní příspěvek na pobyt dítěte
v ZDVOP. Problém je, že výši tohoto transferu nelze přesně naplánovat. Záleží na tom, kolik
dětí bude na takto dotovaná lůžka přijato. Zde se opět osvědčuje velmi dobrá spolupráce
s orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Stávalo se nám, že zájem ze strany OSPOD
byl větší, než činí vyčleněná kapacita 6-ti lůžek, která slouží pro potřeby okamžité pomoci.
K vyrovnanému hospodářskému výsledku také přispělo použití finančních prostředků
získaných darem.
A také zapojením rezervního fondu ve výši 265 tis. Kč. Jinak by náklady na provoz převýšily
výnosy z důvodu navýšení tarifních platů zaměstnanců o 5% , na toto navýšení nákladů nebyl
naší organizaci zřizovatelem navýšen příspěvek na provoz.
Usnesení zastupitelstva Jihomoravského kraje stanovilo závazné ukazatele – odvody
investičních zdrojů. Pro naši organizaci - odvod prostředků investičního fondu ve
výši 33 tis.Kč . Finanční prostředky byly převedeny do investičního fondu JMK.
Investiční fond má organizace krytý finančními prostředky.
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Investice
Organizace v roce 2015 neuskutečnila žádnou investiční akci.
Organizace na rok 2015 dotaci na investice nepožadovala.
Usnesením zastupitelstvo Jihomoravského kraje stanovilo:
závazné ukazatele – odvody investičních zdrojů p.o..
Pro naši organizaci - odvod prostředků investičního fondu JMK ve výši 33 tis.Kč .
Finanční prostředky byly převedeny do investičního fondu JMK v měsíci červnu /2015 a listopadu/2015
Investiční fond má organizace krytý finančními prostředky

Doplňková činnost
Organizace neprovádí a nemá schválenu doplňkovou činnost.

IV. Autoprovoz

Organizace nevlastní žádný autopark.
Děti jsou na vyšetření do lékařských zařízení převáženy sanitkami – indikovaná péče, hrazeno ze
zdravotního pojištění.
Jiné převozy dětí jsou realizovány prostřednictvím TAXI služby a jsou hrazeny z rozpočtu organizace.
Náklady /TAXI/ na přepravu dětí v roce 2015 činily 1370,- Kč
Služební cesty jsou vykonávány převážně prostředky hromadné dopravy popř. soukromými vozy, vždy p
předchozím schválení ředitelem organizace.
Náklady na cestovné v roce 2015 činily 15414,-Kč

V. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem
Organizace nevlastní žádný nemovitý majetek. Nevlastí budovy, pozemky ani autopark.
Přehled majetku organizace na začátku a konci sledovaného období viz přiložená tabulka.
Inventarizace majetku provedena se stavem k 31.12.2015 - viz inventurní soupisy.
Na účtu 042 nebylo v roce 2015 účtováno. Nemáme žádný nedokončený majetek.
Organizace nemá žádný vztah k majetku na základě nájemních smluv.
V roce 2015 nebyl žádný DHM bezúplatně převeden.
Viz kapitoly: I.8., III.5. a III.6., sponzorské dary

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Všechny fondy organizace byly k 31.12.2015 kryty finančními prostředky.
416 Fond investiční
počáteční stav
tvorba z odpisů
čerpání-pořízení DHM
odvod prostředků do invest.fondu JMK
stav k 31.12.2015
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108 tis. Kč
44 tis. Kč
- 0 tis. Kč
- 33 tis. Kč
119 tis. Kč

413 Fond rezervní
414 Fond rezervní
příděl z hospod.výsledku
sponzorské dary/finanční/
čerpání sponzor.darů
další rozvoj činnosti

počáteční stav

stav k 31.12.2015

411 Fond odměn
příděl z hospod.výsledku
čerpání odměn

počáteční stav

stav k 31.12.2015

412 FKSP
příděl ze mzdových prost.

počáteční stav

čerpání
- rekreace
- rehabilitace,masáže
- kulturní činnost
- vitamíny
- peněžní dary, jubilea
- odborné časopisy
- očkovací látky

852 tis. Kč
38 tis. Kč
79 tis. Kč
- 113 tis. Kč
- 265 tis. Kč
591 tis. Kč

218 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
218 tis. Kč

19 tis. Kč
88 tis. Kč
- 88 tis. Kč
55 tis. Kč
15 tis. Kč
9 tis. Kč
0 tis. Kč
8 tis. Kč
1 tis. Kč
0 tis. Kč

stav k 31.12.2015

19 tis. Kč

Vráceno zaměstnanci a rodinnými příslušníky za rekreaci Kč 54 tis.
za vstupné Kč 5 tis.

Při hospodaření s prostředky FKSP bylo postupováno dle platných právních předpisů.

VII. Kontrolní činnost
Systém vnitřní kontroly, který vychází ze směrnice „Kontrolní systém příspěvkové
organizace“ podle zákona o finanční kontrole, vypracovaný odborem kontroly Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
Včasnou reakcí managementu zařízení na aktuální potřeby pacientů, požadavky zřizovatele a potřeby,
vyplývající ze změn legislativy, se snažíme zabránit popř. minimalizovat případné negativní dopady na
činnost organizace.
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