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 2019 - 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

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

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:
•

kvalifikované zdravotní sestry,

•

rehabilitační sestra,

•

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 2019
Celkem přijato 19 dětí:
Z toho:
13 dětí bylo přijato z Jihočeského kraje,
6 dětí bylo přijato z Kraje Vysočina.
Sourozenecké skupiny dětí:
3x tříčlenná sourozenecká skupina dětí,
3x dvoučlenná sourozenecká skupina dětí,
4 děti samostatně.
Děti byly přijaty:
•

na základě předběžného opatření (PO) - 6 dětí,

•

na žádost OSPOD - 2 děti,

•

na žádost rodič – 11 dětí.

Důvody přijetí:
Většinou se jednalo o spojení několika příčin:
•

ztráta bydlení - neplacení nájmu, elektřiny - dluhy,

•

následně vystěhování rodiny,

•

užívání alkoholu a návykových látek,

•

výrazně zanedbaná výchovná i zdravotní péče o děti,

•

syndrom CAN.

Počet propuštěných dětí v roce 2019
Celkem propuštěno: 17 dětí
Kraj Vysočina:

3 dětí

Jihočeský kraj: 14 dětí
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Z toho:
•

12 dětí odešlo zpět ke své biologické rodině, z toho 5 dětí do péče prarodičů,

•

3 děti byly předány do NRP,

•

2 děti do ústavní péče.

Hospodaření organizace:
Státní příspěvek na ZDVOP z MPSV
z toho: v rámci dotačního řízení - dotace z MPSV
ve výši: 260 658,- Kč

1 564 058,00 Kč

Přídavky na děti,
příspěvky na úhradu a péči – hradí rodiče
__________________
Celkem:

77 780,00 Kč

Celkové náklady za rok 2019

2 848 729,00Kč

1 641 838,00 Kč

Hospodářský výsledek:

-

1 206 891,00 Kč

musí uhradit zřizovatel ze svých prostředků
(nedostatečné financování ze strany MPSV)
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:
•

děti dochází do fotbalového klubu v Kamenici nad Lipou,

•

děti dochází do kroužku házené při ZŠ v Kamenici nad Lipou,

•

děti dochází do kroužku vybíjené při ZŠ v Kamenici nad Lipou,

•

děti dochází do kroužku korálkování při ZŠ v Kamenici nad Lipou,
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•

v centru Trojlístek - kroužek korálkování,

•

pravidelně jsou pro děti centrem pořádány týdenní zimní rekreace:

•

−

pro lyžařské začátečníky: pobyt na Benecku v Krkonoších – Martinova bouda

-

pro pokročilé lyžaře: pobyt v Peci pod Sněžkou, Sokolská bouda

pravidelně jsou pro děti naším centrem pořádány letní prázdninové rekreace
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 tábor „Na Chaloupkách“

-

o letních prázdninách se jeden chlapec zúčastnil v rámci projektu
La Shofia (projekt zaměřen na podporu a rozvíjení nadání a
talentu pro děti z dětských domovů) týdenního fotbalového
soustředění v Benešově u Prahy pod vedením špičkových
fotbalových trenérů a fotbalistů,

-

děvčata se poté v rámci projektu La Shofia pod vedením Ivety
Blanarovičové zúčastnily jednodenního tréninku v tanci.

Pro malé děti byly připraveny terapeutické pobyty:
-

týdenní pobyt na Šumavě – Nové Hutě, hotel Kodrea,

-

letní pobyt na chalupě na Hojavě,

-

týdenní prázdninový pobyt na Komorníku – rekreační středisko
Leština.

Pro děti jsou vždy připraveny zážitkové aktivity, soutěže, nechybí koupání, táborák s opékaní
vuřtů, návštěva lesa, sbírání lesních plodů, stezka odvahy, pohádkový les, v závěru vždy
ohňostroj.
Zážitkové akce pro děti:
•

pravidelně se děti účastní pohádkových lesů, které zajišťují různé organizace v Kamenici
nad Lipou, Včelničce, Počátkách,

•

sponzorských divadelních představeních v Kamenici nad Lipou,

•

malé děti dětského karnevalu v Těmicích,

•

účastní se velikonoční koledy,
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•

k velikonocům také patří pravidelná návštěva pí. Vojáčkové s kolegy z Jindřichova Hradce
s připraveným programem plných písniček, pohádek a dárečků,

•

děti navštěvují pouťové atrakce,

•

nechyběly víkendové návštěvy multikina v Jihlavě, vždy se pro děti vybírají vhodná
představení podle věkové hranice dětí,

•

pravidelná návštěva dětského zábavného parku Robinson v Jihlavě,

•

návštěva „Jump arény“ v Táboře,

•

návštěva letních koupališť v Humpolci, v Soběslavi,

•

3 denní pobyt v autokempu „Karvánky“ Soběslav,

•

v rámci nákupu v Dekatlonu si děti vyzkoušely jízdu na koloběžkách,

•

návštěva ZOO v Pěnné a v Jihlavě,

•

děti také navštívily čokoládovnu v Táboře s ochutnávkou čokolády,

•

děti pravidelně dochází na oblastní charitu – spolupráce s klubem důchodců
o

připravují program pro důchodce,

o

účastní se společného tvoření, canisterapie,

o

pro charitu zajišťují tříkrálovou sbírku,

o

nechybí společné posezení a opékaní vuřtů,

•

návštěva zábavného parku Robinson Jihlava,

•

setkání s dětmi z jiného dětského domova – DD Telč, setkávání s dětmi, které
odešly do péče prarodičů,

•

v předvánoční atmosféře návštěva „Peklo – Nebe“ na zámku v Kamenici nad Lipou,

•

setkání s „Krampusáky“ v Jindřichově Hradci,

•

vánoční tvoření ve Vlásenici u Kamenice nad Lipou,

•

nechyběla předvánoční nabídka od Nadace Terezy Maxové na shlédnutí pohádky
„Vesmírná ponorka a tajemství polární noci „ s připraveným občerstvením pro děti a po
pohádce následovala prohlídka Planetária v Praze,

•

každoročně jsou děti zapojeny do programu „Daruj hračku“, který pro děti
zajišťuje Tango Havlíčkův Brod – skupina vozíčkářů.
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Pro zaměstnance centra jsou připravovány odborné přednášky na téma:
•

Výchovné styly.

•

Poruchy attachmentu.

•

Šikana.

•

16 maličkostí, na které bychom při výchově neměli zapomínat.

•

Hodina otázek a odpovědí.

•

Povídání o …náctiletých.

•

Jak si nevychovat agresora.

•

Školní zralost.

•

Týrané a zneužívané děti.

Podporována je účast na akreditovaných seminářích, odborných seminářích a konferencí:
•

Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem.

•

Základy vedení rozhovoru s dítětem.

•

Jak porozumět emocím a nastavovat hranice.

•

Fyziologie versus patologické chování v daním věku. ADHD.

•

Sociální zralost dítěte.

•

Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami“.

•

Účast na konferenci „ pro Síť, pro Kvalitu, pro Rodinu aneb o dětech s dětmi.

Podpora dalšího vzdělávání:
•

2 pracovnice ukončily studium na vysokých školách se zaměřením na sociální práci,

•

2 pracovnice jsou zařazeny do zájmově rozšiřujícího studia na Katedře Teorie v Brně
v oblasti „Poradenství v psychologii“,

Zaměstnanci centra se pravidelně účastní supervize
Zakázku pro supervizora si připravuje vždy stanovený tým pracovníků pro supervizi:
•

Úskalí v práci se staršími dětmi – změna ve struktuře dětí.

•

Perspektiva zařízení – poskytovaných služeb, možné dopady.

•

Téma práce X rodina, celkové naladění.

•

Téma spolupráce – spokojenost v práci- klíčové momenty.
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•

Spolupráce v týmu – řešení problému.

Zpracovala: Mgr. Jana Fárová,
ředitelka centra

V Kamenici nad Lipou 7.4.2020

O činnosti organizace více na:
Web: www.ddkamenicenl.cz, www.trojlistek-kamenice.webnode.cz

