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Zpráva o činnosti v roce 2018 
	

Zařízení	pro	děti	vyžadující	okamžitou	pomoc	„	Šneček“ 
 
Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace, IČ:  405 26 666  

Na Chmelnicích 617/6 , PSČ 323 00 Plzeň, Partyzánská 759/55, PSČ 312 05 Plzeň 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) je součástí Dětského centra 
Plzeň, příspěvkové organizace, zřizovatelem je Statutární město Plzeň. 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu §48 zákona č.359/1999Sb., dle §42 
– zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo uděleno rozhodnutím 
Krajského úřadu Plzeňského kraje pod č. j. SV/1289/13 ze dne 6. 4. 2013 a následně pod 
č.j.PK-SV/125/18. 

Zařízení poskytuje ochranu a pomoc dětem (zejména ve věku od narození do předškolního 
věku), které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně 
ohrožen; ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku; jde-li o dítě tělesně či duševně týrané, 
zneužívané, o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem 
ohrožena jeho základní práva. 

Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování jeho základních životních potřeb, 
včetně ubytování, zajištění zdravotní, psychologické či jiné odborné péče. 

Pobyt dítěte v zařízení je dočasný, do vyřešení situace, pro kterou bylo do zařízení přijato. 
Nemělo by být trvalým či dlouhodobým řešením osudu dítěte, ale je třeba ho považovat za 
pomoc dítěti a jeho rodině. 

Motto: ZDVOP Zabezpečujeme Dětem Včasnou Odbornou Pomoc  

   ŠNEČEK má domeček – stabilní a bezpečné prostředí 

Hlavním cílem naší činnosti je v co nejkratší době umožnit dětem návrat zpět do biologické 
rodiny, popřípadě děti umístit do náhradní rodinné péče. Poskytujeme podporu a pomoc celé 
rodině v řešení sociálních, osobních či zdravotních problémů, které jim neumožňují řádně 
pečovat a vychovávat. 

Děti jsou přijímány na základě žádosti zákonného zástupce (písemná dohoda), rozhodnutí 
soudu, žádosti obecního úřadu s rozšířenou působností. Provoz zařízení je nepřetržitý. Šneček 
na Chmelnicích má kapacitu 2 lůžka, Šneček  Partyzánská 6 lůžek. Ložničky a herny pro děti 
jsou vybaveny tak, aby prostředí co nejvíce připomínalo rodinné zázemí. Přímo pečující 
personál („tety“)  jsou vybrány z řad zkušených dětských sester či dále se vzdělávajících 
pracovnic v sociálních službách. Při výběru personálu dbáme především na osobnostní 
předpoklady . Jedna teta pečuje o čtyři děti v prostředí rodinné buňky , personál se střídá ve 
dvousměnném provozu. 
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Dále je činnost ZDVOP zajištěna sociální pracovnicí, výchovnou sestrou, psycholožkou a 
speciální pedagožkou. Péči léčebně preventivní a rehabilitační zajišťuje lékař a fyzioterapeut 
z dětského centra. Vždy dbáme na individuální přístup ke každému dítěti a to jak při 
každodenní péči (každé dítě má svoji „klíčovou“ tetu), tak při stanovování individuálních 
výchovných a terapeutických plánů. Stravování a provoz je zabezpečen vstřícným pomocným 
a technickým personálem. 

Kromě běžných aktivit, pravidelného jarního a podzimního ozdravného pobytu na horách, 
oslav narozenin, svátků, nadílky velikonoční, vánoční, jsme v roce 2018 pokračovali v  
aktivitách typu  muzikoterapie , canisterapie a čtení dětem ( setkání dvou generací, babičky 
z Domovinky). Celoročně probíhala spolupráce s dobrovolníky proškolenými o. s. Totem. 

Sociální pracovnice průběžně prověřují ve spolupráci s příslušnými OSPOD, zda trvají 
důvody, pro které bylo dítě přijato. Ve spolupráci s nimi a dalšími institucemi je dbáno na to, 
aby pobyt dítěte byl co nejkratší. Rodičům umožňujeme pravidelný osobní kontakt s dítětem, 
kt.se řídí návštěvním řádem a vypracováváme individuální plány návštěv. Rodičům ev. jiným 
osobám zodpovědným za výchovu poskytujeme poradenství v oblasti sociální, zdravotní, péče 
o dítě, výchovné, psychologické. Umožňujeme nácvik rodičovských a jiných dovedností 
v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. 

Sociálně-právní ochrana vychází ze zákona č.359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
Základním principem je sledovat zájem dítěte s ohledem na zájem celé rodiny a úzce 
spolupracovat především s OSPOD, soudy, krajským úřadem při řešení situace každého 
dítěte. 

V roce 2018 jsme přijali  12 dětí ( pokles o více než 1/3 oproti roku 2017) 

Právní podklad přijetí: 

4 děti byly přijaty na základě žádosti zákonného zástupce, 8 dětí na základě rozhodnutí soudu 
( předběžné opatření). 

(oproti roku předešlému se poměrově zvýšil počet dětí přijatých na základě soudního 
rozhodnutí nad počtem dětí přijatých na základě žádosti rodičů).  

Důvody přijetí: 

Ø Zneužívání návykových látek u rodičů spojené s ohrožením   4 děti 

Ø Kritická sociální situace ( ztráta bydlení, hlad) 3 děti 

Ø Děti opuštěné rodiči ( alkohol, hlad) 3 děti 

Ø Děti bez zaopatření ( alkohol, drogy, výkon trestu) 2 děti 

 

 

Propuštěno bylo celkem 12 dětí: 
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Ø Do biologické rodiny 7 dětí 

Ø Do péče příbuzných 2 děti 

Ø Ústavní výchova nařízena u 3 dětí 

Lůžková kapacita ZDVOP = 8 míst - využití lůžkové kapacity  46 % 
Průměrná doba pobytu činila 111 dní  
Státní příspěvek na provoz zařízení činil  
 
 
Počet dětí přijatých do zařízení poklesl oproti roku minulému, důvody k přijetí zůstávají 
přibližně stejné. Trvá trend nastolený v min. roce , tzn. prodlužuje se doba nutného pobytu .  
 
Zdravotní stav dětí, které přicházejí do naší péče často není dobrý, setkáváme se s neřešenými 
vrozenými vývojovými vadami, s absencí jakékoliv preventivní péče, děti nechodí k žádnému 
praktickému lékaři, rodiče často putují a mění pobyt. 
 
Situaci některých dětí není možné vyřešit jiným způsobem, než nařízením ústavní výchovy. 
Tyto data svědčí o stále složitější sociální situaci dotčených rodin a  nedostatku klasických 
pěstounů, kteří by zajistili dětem stabilní rodinné prostředí. 
 
 

V Plzni dne 16.2.2018 

Ředitelka: MUDr. Jana Tytlová 


