Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Vítězslava Nováka 305, 394 70 Kamenice nad Lipou
Tel: 565 432 295, Fax: 565 433 021, e-mail: ddomov@tiscali.cz

Výroční zpráva 2020 - ZDVOP
"Každé dítě je talentované, neopakovatelné a originální, ale všechny mají
jedno společné - všechny potřebují lásku, náruč a pocit bezpečí."
Poslání
„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti:
•

které se ocitlo bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené jeho věku nebo,

•

jsou-li jeho život, příznivý vývoj či zdravotní stav ohroženy,

•

jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě,

•

které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena
jeho základní práva. “ (dle zákona SPOD).

Poskytujeme akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem nepřetržitě po dobu 24 hodin.
Cílová skupina:
•

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je zařízením sociálně právní
ochrany, které poskytuje ochranu a pomoc dítěti dle zákona od 0 - 18 let, zpravidla
však o ohrožené děti ve věku od 0 – 12 let.

•

Do zařízení lze přijmout jakoukoliv sourozeneckou skupinu dětí rozdílného
věku.

•

Důvodem pro odmítnutí přijetí dítěte do zařízení jsou kapacitní důvody a
akutní infekční nemoc dítěte.

Cíle:
•

Kvalitně zajišťovat uspokojování základních životních potřeb umístěného dítěte.

•

Spolupracovat s rodinou, aby byl možný návrat dítěte do původní
biologické rodiny.

•

Podporovat vztahy a kontakty s rodiči a příbuznými.

•

Spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dítěte (dále OSPOD),
případně s dalšími orgány či organizacemi.

•

Pokud návrat do původní biologické rodiny není možný, snažíme se o
zprostředkování náhradní rodinné péče
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Děti jsou do zařízení přijímány:
•

na žádost zákonného zástupce v rámci uzavřené dohody,

•

na žádost oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),

•

na základě předběžného opatření.

•

na základě žádosti dítěte.

Počet lůžek : 15 , ZDVOP je součástí ústavního zdravotnického zařízení
Dětem je zajištěna odborná péče:
•

zdravotní – zajišťována prostřednictvím smluvního dětského lékaře,

•

ošetřovatelská a rehabilitační,

•

výchovná a pedagogická - děti navštěvují MŠ a ZŠ v Kamenici nad Lipou,

•

diagnostická – zajišťuje psycholog zařízení a odborní lékaři,

•

sociální – kvalifikovaná sociální pracovnice.

O děti v přímé péči pečuje odborný personál ve složení :
•

sociální pracovnice

•

sociální pracovnice v přímé péči,

•

pedagogický personál – vychovatelky,

•

speciální pedagog,

•

speciální pedagog – logoped,

•

psycholog.

Výše uvedená péče je poskytována na bytových jednotkách centra, která fungují na principu
rodinných buněk. Jeden zaměstnanec přímé péče současně během dne pečuje o 4-5 dětí. Jednotlivá
oddělení se skládají z funkčního kuchyňského koutu s jídelním a obývacím prostorem, ložnicí a
hygienickým zázemím. Život dětí se tak maximálně snažíme přiblížit životu v běžné rodině. Dbáme
o stabilizaci ošetřujícího personálu na jedné rodinné buňce.
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Počet přijatých dětí do ZDVOP za rok 2020
Celkem přijato 14 dětí:
Z toho:
8 dětí bylo přijato z Jihočeského kraje.
6 dětí bylo přijato z Kraje Vysočina.
Sourozenecké skupiny dětí:
2 x čtyřčlenná sourozenecká skupina dětí,
1x tříčlenná sourozenecká skupina dětí,
3 děti samostatně.
Děti byly přijaty:
•
•
•

na základě předběžného opatření (PO) – 5 dětí (3 děti z pěstounské rodiny na vlastní žádost
z důvodu fyzických trestů, 1 chlapec z pěstounské rodiny – syndrom CAN, 1 dívka z biologické
rodiny – syndrom CAN)
na žádost rodiče – 8 dětí (1 chlapec na žádost pěstounů – opakované výchovné problémy, 8 dětí
na žádost osoby pečující – rodiče – důvody: spojení několika příčin)
na žádost pěstounů – 1 dítě (chlapec přijat na žádost pěstounů – opakované výchovné problémy)

Důvody přijetí:
Většinou se jednalo o spojení několika příčin:
• ztráta bydlení – neplacení nájmu, elektřiny – z toho vyplývající dluhy,
• následně vystěhování rodiny,
• užívání alkoholu a návykových látek,
• výrazně zanedbaná výchovná i zdravotní péče o děti,
• syndrom CAN.

Počet propuštěných dětí v roce 2020
Celkem propuštěno: 19 dětí
Kraj Vysočina: 11 dětí
Jihočeský kraj: 8 dětí
Z toho:
• 14 dětí odešlo zpět ke své biologické rodině
• 5 dětí nařízená ústavní výchova – výhodou centra Trojlístek je, že děti nemění prostředí
(zůstávají ve stejném zařízení), s dítětem i s biologickou rodinou pracují stejní pracovníci,
je zajištěna stálá odborná péče.

Hospodaření organizace:
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Státní příspěvek na ZDVOP z MPSV

2 886 336,00 Kč

z toho: 327 816,00 Kč na základě dotační žádosti odměny COVID-19,
600 000,00 Kč dotace od Jihočeského kraje
Přídavky na děti,
příspěvky na úhradu a péči – hradí rodiče
__________________
Celkem:

2 983 428,00 Kč

Celkové náklady za rok 2020

4 561201, 76 Kč

Celková dotace na ZDVOP

2 983 428,00 Kč

97 092,00 Kč

Hospodářský výsledek:

- 1 577 773,76 Kč
(hradí zřizovatel ze svých prostředků)

Pro děti přijaté do našeho zařízení zajišťujeme:
•

v předškolním věku děti navštěvují místní mateřskou školu a jsou tak integrovány mezi
děti z běžného rodinného prostředí. MŠ má i speciální třídy, logopedickou a třídu pro
kombinovaná postižení, tudíž i děti s různým zdravotním a tělesným postižením mohou
do MŠ docházet. MŠ pravidelně navštěvuje denně 10 – 12 dětí z našeho zařízení.
V rámci MŠ se vždy účastní všech nabízených programů – plavání, bruslení, pohádková
představení apod.,
ve školním věku navštěvují děti ZŠ v Kamenici nad Lipou. V rámci docházky do ZŠ děti
navštěvují dle svého zájmu kroužky – hudebně pohybový, sportovně taneční, vaření,
házená, vybíjená, pravidelně se účastní výuky bruslení, plavání.

•

Volnočasové aktivity:
Volnočasové aktivity byly v roce 2020 výrazně ovlivněny protiepidemickými opatřeními týkající se
COVID-19 a to již od února 2020
•
•

volnočasové aktivity v rámci základní školy i mimoškolní aktivity – z důvodu COVID-19
neprobíhaly,
pravidelně jsou pro děti centrem pořádány týdenní zimní rekreace:
pro lyžařské začátečníky: pobyt na Benecku v Krkonoších – hotel Krakonoš
pobyt byl z důvodu COVID-19 zrušen
- pro pokročilé lyžaře: pobyt v Peci pod Sněžkou, Sokolská bouda − uskutečnil se
v měsíci lednu
pravidelně jsou pro děti naším centrem pořádány letní prázdninové rekreace, které se podařilo
po rozvolnění uskutečnit:
-

•
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Starší děti se zúčastnily:
o vodáckého tábora – sjíždění řeky Vltavy na raftech a kánoích
o o prázdninách se děti zúčastnily dětských táborů dle svých zájmů
- letní tábory „Na Chaloupkách“ letní tábory „Božejov“
Mladší děti se zúčastnily:
o terapeutického pobytu na Komorníku, rekreační středisko Leština – proběhl v měsíci srpnu
Pro děti jsou vždy připravené zážitkové aktivity, soutěže, nechybí koupání, táborák s opékaní vuřtů,
návštěva lesa, sbírání lesních plodů, stezka odvahy, pohádkový les, v závěru vždy ohňostroj.
Zážitkové aktivity:
Zážitkové aktivity pro děti byly rovněž z důvodu nařízeného nouzového stavu a protiepidemických
opatření výrazně omezeny, přesto se uskutečnila:
•
•
•
•
•
•

pravidelná návštěva ZOO v Jihlavě a Horní Pěnná
návštěva dětského parku Robinson Jihlava
výlet do Podlesíčka – pohádková vesnička
cyklovýlety
návštěva dětského domova v Telči
každoročně jsou děti zapojeny do programu „Daruj hračku“, který pro děti zajišťuje Tango
Havlíčkův Brod – skupina vozíčkářů.

Vzdělávání zaměstnanců:
Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v rámci online seminářů, webinářů:
Pracovníci v přímé péči se zúčastnili online seminářů na téma:
•
•
•
•
•
•

Jak nevychovat z dítěte oběť či agresora
Jak zvládat vztek svého dítěte
Hranice ve výchově dítěte
Dětská hra
Děti se specifickými potřebami
Týrané a zneužívané děti.

Jedna pracovnice v přímé péči ukončila akreditované studium psychologie.
Sociální pracovnice se zúčastnila akreditovaných vzdělávacích programů:
•
•
•
•

Manipulace a konstruktivní sebeobrana
Efektivní řešení konfliktů
Práce s emocemi v profesním vztahu – jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Syndrom CAN
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Supervize:
V roce 2020 neprobíhaly z důvodu Covid 19 supervize, dle potřeby se pracovnice v přímé péči
setkávaly v rámci „ Intervize“ monitorované ředitelkou centra – sdílení případové práce – převážně
sdíleny problémy týkající se výchovnách problémů dětí, zvládání online výuky v rámci docházky do
školních zařízení, zvládání omezených kontaktů s biologickou rodinou, vzájemná podpora
a reflexe mezi kolegy – dle možností a potřeby se pracovnice v přímé péči setkávaly na pracovišti
centra.

V Kamenici nad Lipou 19. 3. 2021

O činnosti organizace více na: www.ddkamenicenl.cz

Zpracovala: Mgr. Jana Fárová
ředitelka centra

