Zařízení pro ohrožené děti se budou v kraji zásadně
měnit, plány jsou hotové
Pardubice (27. 4. 2016) – Pardubický kraj je prvním regionem v České republice, kde
mají všechny dětské domovy a dětská centra připravené konkrétní plány na snížení
počtu dětí vyrůstajících v ústavní péči. Součástí transformace bude i rozšíření
služeb a podpory pro biologické a náhradní rodiny. Své záměry představili zástupci
všech osmi zařízení pro péči o ohrožené děti v úterý 26. dubna v Domě kultury Dukla
na závěrečné konferenci k projektu „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“.
Projekt se uskutečnil díky grantu z fondů Evropského hospodářského prostoru. Pracovníci
jednotlivých zařízení prošli řadou školení a ve spolupráci s externími konzultanty připravili
transformační plány všech osmi zařízení v kraji.
„Pro děti je velmi důležité, aby mohly vyrůstat ve své vlastní rodině. Pokud to skutečně
není možné, tak alespoň v prostředí, které se rodině co nejvíce blíží. Proto vítáme projekt
Pardubického kraje, který ukazuje v praxi, jak může vypadat transformace ústavních
zařízení směrem ke službám terénním a ambulantním tak, aby se rodinám dařilo překonat
potíže a dítě nemuselo z rodiny odcházet. Věříme, že zkušenosti získané v rámci projektu
budou inspirací i pro další dětské domovy nebo jiná ústavní zařízení pro děti v jiných
krajích“, komentovala tento počin ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Na území kraje je celkem pět dětských domovů a tři dětská centra, dříve určená zejména
pro kojence. „Na tvorbě jejich transformačních plánů se podíleli sami zaměstnanci těchto
zařízení a musím říct, že po počátečních rozpacích si všichni uvědomili, že situace v péči
o ohrožené děti se hlavně s rozvojem pěstounské péče diametrálně mění a začíná být
zájem také o jiné služby, než jen o klasickou ústavní péči,“ řekl jeden z členů řídícího týmu
projektu, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a dodal: „Na projektu se
podílely společně tři odbory Krajského úřadu Pardubického kraje – sociální, školský
a zdravotní a výsledek jejich práce je v rámci České republiky ojedinělý. Pardubický kraj
je tak připraven kompletně změnit systém péče o ohrožené děti v celém tomto regionu.“
Zásadní pozitivní změny přinese projekt samotným dětem, které nemohou vyrůstat
z různých důvodů ve své biologické ani pěstounské rodině. „Je nezbytné, aby děti
vyrůstaly v prostředí, které je co nejvíce podobné běžné rodině. Proto institucionální forma
péče bude postupně nahrazována péčí v komunitě, a to v bytech nebo rodinných domech.
Děti zde budou mít nejen potřebné zázemí, ale budou zažívat chod běžné domácnosti.
Z takového prostředí budou děti lépe připraveny na samostatný život, až dosáhnou
plnoletosti nebo až dostudují,“ upřesnil Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje
zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, který už má zkušenosti s transformací
pobytových sociálních služeb v kraji. „Velmi důležité bude také doplnění a rozšíření
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podpůrných služeb pro ohrožené biologické rodiny, protože hlavním cílem je, aby děti své
rodiče vůbec nemusely opouštět. Pracovníci stávajících dětských domovů a center
se budou věnovat také terénní práci přímo v rodinách a v některých nyní využívaných
budovách budou prostory pro ambulantní péči anebo pro odlehčovací služby,“ nastínila
ředitelka Dětského domova Pardubice Kateřina Fialová.

Záměry pro transformaci jednotlivých zařízení
Dětský domov Holice
Mgr. Ondřej Výborný, ředitel, email: domov@ddholice.cz, tel: 773 558 801, www.ddholice.cz
Současný stav: kapacita 32 dětí, současná obsazenost 29 dětí, 4 rodinné skupiny – 4 byty
v jednom objektu
Navrhované změny:
Dojde ke snížení počtu dětí vyrůstajících v jedné skupině na max. 4 – 6, jednotlivé domácnosti
budou fungovat odděleně, tedy v samostatných domcích v různých částech města. Konkrétní
vychovatelé budou náležet ke konkrétní rodinné skupině a nebude docházet k jejich střídání.
Vznikne středisko sociální rehabilitace, které umožní intenzivní terénní službu a rozšíří kapacity
preventivních služeb, zejména v oblasti krizového bydlení pro rodiny s dětmi. V rámci tzv.
doprovázení do života a služby krizového bydlení budou pracovníci připraveni docházet pravidelně
za mladými dospělými, aby jim asistovali při řešení jejich aktuální životní situace a připravovali je na
samostatnost. Nabízena bude také ambulantní služba v podobě kurzů pro ohrožené rodiny a mladé
dospělé a edukativně terapeutické aktivity.

Dětský domov Moravská Třebová
Irena Mazánková, ředitelka, e-mail: ddmt.reditel@seznam.cz, tel: 461 316 886, www.ddmt.sluzby.cz
Současný stav: kapacita 21 dětí, současná obsazenost 21 dětí, 3 rodinné skupiny – ve dvou
objektech a jeden cvičný byt pro dospívající děti a mladé dospělé připravující se na budoucí
povolání
Navrhované změny:
Po 50% snížení počtu dětí v zařízení budou děti do 15 let vyrůstat v jedné rodinné skupince s max.
6 dětmi a to v objektu rodinného domku, který již nyní DD využívá. Byt pro dospívající děti a mladé
dospělé připravující se na budoucí povolání, který má DD pronajatý od města bude i nadále
vyčleněn pro samostatnou skupinu 4 dětí starších 15 let, které se již připravují na odchod z
dětského domova.
V současné hlavní budově dětského domova vzniknou 3 bytové jednotky tzv. sociálního bydlení s
kapacitou pro 6 osob. Budou je moci využívat dospělí mladí lidé do 26 let v nepříznivé situaci, kteří
nejsou prozatímně schopni se osamostatnit a nemají nikoho, kdo by jim pomohl, tzn. pro mladé
dospělé odcházející z dětských domovů, popř. z pěstounských péčí nebo nefunkčních rodin. Dětský
domov bude provozovat také Dětský klub jako ambulantní sociálně aktivizační službu pro rodiny s
dětmi. Hlavním cílem je prevence ústavní výchovy a podpora dětí zaměstnaných rodičů a rodičů
samoživitelů v nepříznivé sociální situaci.

Dětské centrum Veská
Mgr. Markéta Tauberová, ředitelka, e-mail: reditel@dcveska.cz; tel: 608 401 298, www.dcveska.cz
Současný stav: zdravotnické zařízení pro děti a jejich rodiče a současně ZDVOP (zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc) v nepřetržitém provozu pro děti od 0 do 18 let, kapacita celkem 49
dětí. Zařízení poskytuje komplexní péči také nezletilým maminkám s nařízenou ústavní výchovou,

specializovanou zdravotní péči dětem velmi těžce hendikepovaným, individuální péči těhotným
maminkám a maminkám s dětmi v tíživé zdravotně-sociální situaci. Nabízí také ambulantní a
poradenské služby pro biologické i náhradní rodiče v problematických situacích.
Navrhované změny:
Dojde ke sloučení s Dětským domovem pro děti od 1 do 3 let v Holicích do jednoho zařízení. To
bude poskytovat pobytové, ambulantní i terénní služby. Pro pobytové služby budou v původních
objektech 4 samostatné byty, v komunitě budou pronajaty 3 byty pro ZDVOP a 4 pro tzv. společné
pobyty (3 jsou již nyní k dispozici, 4. je v jednání). V Holicích zůstane pouze ZDVOP, kapacitu pro
děti s ústavní výchovou navrhujeme zrušit a ve Veské počet těchto lůžek také redukujeme.
Zdravotnické služby budou poskytovány buď ambulantně, nebo při terénní práci. Ambulantně bude
fungovat rehabilitační stacionář a tzv. dětská skupina umožní integraci dětí z pobytových služeb a
dětí z komunity. Terénní služby se budou zaměřovat na prevenci, aby se tak předcházelo situacím,
kdy musí být dítě odebráno z rodiny a umístěno do zařízení.
Středisko Veská se bude ve svých ambulantních službách soustředit na tzv. doprovázení pěstounů
a středisko Holice se zaměří více na podporu biologickým rodinám. Bude se jednat o intenzivní
preventivní, nebo následné každodenní provázení v rodinách, kde z různých důvodů rodiče
nezvládají péči o své děti.

Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice
Mgr. Markéta Tauberová, ředitelka, e-mail: reditel@dcveska.cz; tel: 608 401 298, www.dcveska.cz
Současný stav: zdravotnické zařízení, kapacita 25 dětí, které žijí ve 3 rodinkách, které nejsou
dostatečně oddělené. Jedna rodinka je pro děti s ústavní výchovou (10 míst) a dvě pro děti
vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), kapacita 15 míst.
Navrhované změny:
Dojde ke sloučení s Dětským centrem Veská do jednoho zařízení. To bude poskytovat pobytové,
ambulantní i terénní služby. Pro pobytové služby budou v původních objektech 4 samostatné byty, v
komunitě budou pronajaty 3 byty pro ZDVOP a 4 pro tzv. společné pobyty (3 jsou již nyní k
dispozici, 4. je v jednání). V Holicích zůstane pouze ZDVOP, kapacitu pro děti s ústavní výchovou
navrhujeme zrušit a ve Veské počet těchto lůžek také redukujeme.
Zdravotnické služby budou poskytovány buď ambulantně, nebo při terénní práci. Ambulantně bude
fungovat rehabilitační stacionář a tzv. dětská skupina umožní integraci dětí z pobytových služeb a
dětí z komunity. Terénní služby se budou zaměřovat na prevenci, aby se tak předcházelo situacím,
kdy musí být dítě odebráno z rodiny a umístěno do zařízení.
Středisko Veská se bude ve svých ambulantních službách soustředit na tzv. doprovázení pěstounů
a středisko Holice se zaměří více na podporu biologickým rodinám. Bude se jednat o intenzivní
preventivní, nebo následné každodenní provázení v rodinách, kde z různých důvodů rodiče
nezvládají péči o své děti.

Dětské centrum Svitavy
Mgr. Drahomíra Votřelová, ředitelka, e-mail: reditel@dc-svitavy.cz, tel: 461 535 131,
www.dc-svitavy.cz
Současný stav: zařízení léčebně preventivní péče pro ohrožené dětí ve věku zpravidla do 3 let a
dále také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tzv. ZDVOP) – pro děti do 18 let. Kapacita
zařízení je 33 lůžek pro děti, z toho 12 je pro ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc), 5 lůžek je pro edukační pobyt pečující osoby a dítěte. Jedná se o služby převážně
pobytové, z menší části i terénní a ambulantní.
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Navrhované změny:
Stávající budova DC bude fungovat jako multifunkční ambulantní centrum zdravotních, výchovných
a zdravotně sociálních služeb nejen pro ohrožené děti. Bude zde rehabilitace, rehabilitační
stacionář a také dětská skupina. Současně bude sloužit jako zázemí terénních služeb a jen malá
kapacita bude vyčleněna pro specializované pobytové služby pro děti s vážným zdravotním
postižením.
Bude zde poskytováno sociální poradenství a podpora pro rodiny s dětmi i pro uchazeče o náhradní
rodinnou péči. Nadále bude zachována kapacita pěti lůžek pro resocializační krátkodobé pobyty
matek s ohroženými dětmi.
Dlouhodobá pobytová složka služby - dětské centrum a ZDVOP bude fungovat v menší kapacitě
mimo hlavní budovu, a to v komunitním bydlení – v pronajatých bytech fungujících jako běžné
domácnosti.

Dětský domov Polička
Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka, e-mail: dd.policka@seznam.cz, tel: 461 725 471,
www.ddpolicka.cz
Současný stav: kapacita 24 dětí, tři rodinné skupiny se nacházejí v jednom objektu.
Navrhované změny:
Zásadní změnou bude snížení kapacity domova a postupné opuštění stávající budovy. V různých
částech města Polička bude jedna bytová jednotka zakoupena a druhá bude pronajata. Pro jednu
rodinnou skupinu bude zřízena samostatná bytová jednotka ve stávajícím objektu dětského
domova. V konečném výsledku budou děti vyrůstat v malých skupinkách po 4 a budou více
zapojené do života komunity města.
Částečně bude stávající budova sloužit i nadále jako kanceláře pro vedení domova.

Dětský domov Dolní Čermná
Mgr.
Iva
Nesvadbová,
ředitelka,
e-mail:
dddolcer@ow.cz,
tel:
465
393 066,
www.dddolnicermna.com
Současný stav: kapacita 54 dětí, současná obsazenost 44 dětí, 6 rodinných skupinek, některé
rodinky mají svůj objekt, jiné (v Horní Čermné) jsou v jednom velkém objektu.
Navrhované změny:
Dojde ke snížení kapacity domova o 50% na cílový stav 24 dětí, děti budou vyrůstat ve 4 rodinných
skupinách v samostatných domcích v komunitě (lokalita Letohrad, Žamberk, Jablonné nad Orlicí a
Lanškroun). Budova v Horní Čermné nebude nadále využívána, objekt v Dolní Čermné poslouží
jako administrativní zázemí a bude zde zřízeno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (tzv.
ZDVOP) s kapacitou 8 dětí.

Dětský domov Pardubice
Mgr. Kateřina Fialová, ředitelka, e-mail: detskydomov.pce@quick.cz, tel: 466 611 470,
www.ddpardubice.cz
Současný stav: kapacita 44 dětí, současná obsazenost 31 dětí, 5 rodinných skupin v jednom
objektu.
Navrhované změny:
Dojde ke snížení kapacity domova o 50% na cílový stav 22 dětí. Děti budou vyrůstat ve 4 skupinách
po 2 až 6 dětech. Budou nakoupeny 3 rodinné domky a jeden byt o velikosti 5+1 pro starší děti.
Pronajaty budou také 2 startovací byty o dispozici 2+1 pro nezaopatřené zletilé osoby.
V rámci terénních služeb bude poskytována pomoc rodinám dětí, které jsou umístěny v DD, nebo
které se vrací zpět z ústavní výchovy. Podpora terénních pracovníků bude směřovat také k
dospělým klientům v samostatných domácnostech a to formou asistence při jednání s úřadem
práce, bankami, atd.

V objektu, kde se nyní nachází dětský domov, budou zřízeny 3 bytové jednotky pro tzv. krizové
bydlení. Bude se jednat o časově omezenou službu s intenzivní mírou asistence a podpory,
s maximální kapacitou 15 osob.
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