Zpráva o činnosti za rok 2019
Dětské centrum Plzeň , příspěvková organizace statutárního města Plzně
Posláním organizace je poskytovat zdravotní služby a zaopatření dětem zpravidla do 3 let
věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Zejména se jedná o děti týrané,
zanedbávané, zneužívané, ohrožené ve vývoji nevhodným sociálním prostředím a děti
zdravotně postižené (zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, §43, 44, zdravotní služby a zaopatření poskytované v dětských domovech pro
děti do tří let věku. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb udělil Krajský úřad
Plzeňského kraje pod č. j.: ZDR/1077/17).
Zařízení poskytuje i sociálně-právní ochranu dětí dle pověření Krajského úřadu Plzeňského
kraje, č.j.: PK-SV/125/18.
.
DC je lůžkové zdravotnické zařízení s nepřetržitým provozem. Činnost zařízení probíhá ve
dvou střediscích v Plzni, v budově Na Chmelnicích a v Partyzánské ulici. Celková kapacita
zařízení byla v roce 2019 70 lůžek (48 lůžek DC na Chmelnicích, 22 lůžek DC Partyzánská)
8 lůžek bylo určeno pro činnost ZDVOP a 4 lůžka pro pobyt matek. Rodinný domek v areálu
Na Chmelnicích je využíván pro adaptační pobyt rodin (především v rámci NRP), je zde i
školící místnost pro potřeby zařízení.
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr,
vložka 583.
Od r. 2006 je součástí dětského centra (dále DC) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc „ŠNEČEK“; zde je dětem poskytována sociálně-právní ochrana.
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany ve smyslu §48 zákona č.359/1999 Sb. obsahuje
pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče; poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče; poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům
v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče; poskytování
výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o
výkonu pěstounské péče.

Hlavní činnost organizace:








Komplexní péče o děti zpravidla do 3 let věku ve zdravotní, zdravotně-sociální a
sociální tísni (v odůvodněných případech příjem dětí včetně matek).
Péče o děti s vrozenými vadami, tělesně a mentálně postižené, které vyžadují ústavní
péči (v odůvodněných případech příjem dětí včetně matek).
Příprava dětí k přijetí do náhradní rodinné péče.
Umísťování dětí, které nelze zařadit do původní či náhradní rodiny do navazujících
zdravotnických, sociálních nebo školských zařízení.
Doléčovací a rekondiční pobyty pro chronicky nemocné děti.
Odborná poradenská pomoc rodinám biologickým a náhradním.
Péče o děti vyžadující okamžitou pomoc .
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příspěvková organizace
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Poskytování odlehčovacích služeb pro rodiny s dětmi ,které vyžadují speciální péči.
Odborná podpora a služby péče o ohrožené děti a rodiny.
Vzdělávání a osvětová činnost v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny.
Poskytování odborné podpory nestátním neziskovým organizacím.

Činnost organizace je zajištěna ve dvou objektech; v budově Na Chmelnicích pečujeme o
děti od narození a o děti s těžkým zdravotním postižením. V budově v Partyzánské ulici
poskytujeme dočasný domov a zdravotní péči zpravidla dětem batolecího až předškolního
věku. Péče je individuální, formou rodinných buněk se zohledněním sourozeneckých vazeb.
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „ŠNEČEK“ je prostorově a personálně
odděleno. Poskytuje péči dětem od narození zpravidla do předškolního věku. Kapacita
zařízení je 8 lůžek.

Zaměstnanci dětského centra
Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2019 byl 86.
V organizaci pracuje 65 odborných pracovníků (převážná část se středním či vyšším
odborným vzděláním, 14 s vysokoškolským vzděláním). Jedná se o dětské sestry, praktické
sestry, fyzioterapeutky , nutriční terapeutku, dětské lékařky, psycholožku. Nedílnou součástí
odborného týmu jsou sociální pracovnice, pedagogický personál, rodinná terapeutka,
muzikoterapeut; cvičitelka a masérka, kteří poskytují služby na dohodu. Technické a
provozní zázemí je zajištěno dalším personálem (ekonomka, provozní, skladnice, kuchařky,
pradleny, uklízečky, řidič, údržbář). Ve Šnečku o děti pečují jako tety nejen zdravotnice, ale i
pracovnice v přímé péči – pracovnice v sociálních službách.

Odborná činnost:
Dětské centrum je zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem se
specifickými zdravotními potřebami a dětem sociálně znevýhodněným. Jedná se o péči
diagnostickou, léčebně preventivní včetně rehabilitace, ošetřovatelskou, výchovnou,
psychologickou a sociální. Zdravotní a zdravotně-sociální důvody přijetí jednoznačně
převažují nad důvody čistě sociálními. Poskytujeme i náročnou ošetřovatelskou péči dětem
s nejtěžším zdravotním postižením (vrozené vady, závažná neurologická postižení), které
jsou přijímány na žádost rodičů, kteří nemohou zvládat péči v domácím prostředí.
Pečujeme o děti zanedbávané, týrané, zneužívané, děti vyžadující psychologickou péči,
dlouhodobou rehabilitaci či podrobnou diagnostiku před umístěním do náhradní rodinné
péče.
Další činností našeho zařízení je cílená práce s matkami. Jde o matky z rizikového
sociálního prostředí, s různými typy závislostí, chronickým onemocněním, ale i o matky
nezletilé, nezkušené, často bez širšího rodinného zázemí. Umožňujeme jim zácvik v péči a
dočasný pobyt do vyřešení situace. Stále častěji jsme nuceni pracovat s matkami, jejichž
problémem je závislost na návykových látkách. Často jsou děti přijaté do našeho zařízení
ohroženy drogovou závislostí matky včetně rizika přenosu hepatitid B, C, HIV a dalších
pohlavně přenosných chorob.
Zvyšuje se počet přijímaných maminek, které samy trpí nejčastěji neurologickým či
psychiatrickým onemocněním. Pomáháme jim zvládat novou situaci – narození dítěte.
Budoucím adoptivním maminkám a pěstounkám umožňujeme adaptaci a zapracování.
V roce 2019 pobývalo v zařízení 18 matek s průměrnou délkou pobytu 6-8 týdnů .
Velká část dětí odchází z naší péče do rodiny (vlastní, širší příbuzenské či náhradní), pouze
malý počet dětí při složité situaci zdravotní, právní či sociální překládáme do následných
zařízení sociálních či školských. V roce 2019 odešlo do školského dětského domova 1 dítě,
do Domova pro osoby se zdravotním postižením rovněž 1 dítě.
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Celkově se zvyšuje počet dětí s postižením, chronickým onemocněním či speciálními
potřebami (vývojové opoždění, poruchy chování), které vyžadují naši péči déle a zřídka se
daří je umístit do rodin.
Bohužel i v tomto roce jsme přijímali děti k opakovanému pobytu (selhávání biologických
rodin). Další znepokojující skutečností je, že trvá nedostatek dlouhodobých pěstounských
rodin a že pro nemalý počet dětí složitě hledáme náhradní rodinu i v rámci celé republiky.
Pro určitou skupinu dětí, nejčastěji odlišného etnika se nedaří najít osvojitele a
spolupracujeme v rámci osvojení do zahraničí. V roce 2019 se díky právním průtahům
nepodařilo umístit do mezinárodní adopce žádné dítě.

Statistika za rok 2019:
Přijaté děti celkem:
důvody:

právní podklad:

zdravotní:
zdravotně-sociální:
sociální:
žádost rodičů:
soudní rozhodnutí:

60
24
12
24
43
17

Propuštěné děti:
do vlastní rodiny:
do osvojení:
NRP jiná (nejčastěji pěstounská péče):
Dětský domov:
Domov pro osoby s postižením:
Úmrtí (těžké zdravotní postižení):

55
26
11
15
1
1
1

Děti se speciálními potřebami
Postižení tělecné, mentální, smyslové, kombinované:
Chronicky nemocné:
Děti matek se závislostí:
Týrané:

36
5
15
12
4

Služby pro rodinu:
Pobyt matek s dětmi:
V roce 2019 jsme přijali na zácvikový či diagnostiko-terapeutický pobyt 18 matek a dalších 8
maminek pobývalo v zařízení formou denního pobytu. Pobytovou odlehčovací službu využily
čtyři rodiny s postiženým dětmi a denní pobyt pět rodin.
S dalšími maminkami resp. rodinami jsme pracovali v rámci adaptace před náhradní
rodinnou péčí. K pobytu celých rodin ze vzdálenějších lokalit byla využita rodinná buňka ve
zrekonstruovaném rodinném domku v areálu Na Chmelnicích.
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Poradenská péče:
Poradna náhradní rodinné péče poskytuje převážně osvojitelům a pěstounům poradenství
v oblasti psychologické, zdravotní, výchovné a sociální. Dva dny v týdnu (pondělí, pátek) ev.
individuálně dle domluvy nabízíme setkání rodin s našimi odborníky. V roce 2019 navštívilo
poradnu 55 náhradních rodin.
Poradenství pro rodiny s dětmi ve svízelné životní situaci je poskytováno individuálně
lékařem, psycholožkou, rodinnou terapeutkou a sociálními pracovnice. Je možno využít
osobní návštěvu, telefonickou či e-mailovou komunikaci.

Příprava žadatelů NRP:
Odborníci ze zařízení se podílí na přípravě budoucích osvojitelů a pěstounů ve spolupráci
s pověřeným zařízením – Centrem sociálních služeb v Domažlicích. V roce 2019 proběhly
čtyři víkendová setkání (březen, květen, říjen, prosinec). Byly realizovány v prostorách
organizace TOTEM (vhodné prostory). Každého setkání se účastnilo průměrně 10 párů;
celkem za rok bylo proškoleno 37 žadatelů (převážně manželské páry, 27 žadatelů o
osvojení, 10 žadatelů o pěstounskou péči). Součástí každého víkendového setkání byla i
komentovaná návštěva obou našich zařízení, aby se žadatelé seznámili s prostředím,
charakterem a kvalitou péče.
Tento rok jsme se věnovali i speciální přípravě přechodných pěstounů, což znamenalo 20
hodin přípravy navíc. Tato forma školení byla realizována u pěti žadatelů.

Spolupráce s pěstouny na přechodnou dobu:
Nabízíme ambulantní formou zdravotní a vývojovou diagnostiku dětem před realizací
náhradní rodinné péče. Lékařka a psycholožka Centra spolupracuje s přechodnými
pěstounkami, sociálními pracovnicemi, doprovázejícími organizacemi, krajským úřadem.
Vyšetření jsou zajištěna v Centru či ve spolupráci s praktickými dětskými lékaři; odborná
vyšetření jsou koordinována se specialisty. V roce 2019 jsme zajistili zdravotní a
psychologickou diagnostiku u osmnácti dětí. Byly vypracovány zprávy, které slouží jako
podklad při umísťování dětí do náhradní rodinné péče. Odborníci z Centra se zúčastní
pravidelně případových konferencí a mohou tak výsledky vyšetření osobně interpretovat a
následně informovat žadatele o náhradní rodinnou péči.
Individuální rehabilitace se zácvikem pod odborným vedením našich fyzioterapeutek byla
poskytnuta šesti dětem.
Další formou intervence byly telefonické nebo osobní konzultace s pěstounkami nad rámec
diagnostiky (konzultace zdravotního stavu, psychologické poradenství, podpora odborných
kompetencí pěstounky, osobní podpora a doprovázení pěstounky v hraničních situacích,
návštěva pěstounky a dítěte v domácím prostředí). Takto jsme průběžně spolupracovali
s 16ti pěstounkami.

Doprovázení pěstounských rodin:
Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí je naše zařízení oprávněno
uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče a čerpat na tuto činnost státní příspěvek. Byl
vytvořen tým složený ze tří klíčových pracovnic (sociální pracovnice) a psycholožky.
V tomto roce jsme doprovázeli 9 pěstounských rodin, pečujících o děti ve věku od 6 měsíců
do 18ti let. Na tuto službu jsme čerpali státní příspěvek ve výši 96 tis. Kč.
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Projekty:
Dobrovolnictví:
Dobrovolnický projekt probíhal i v roce 2018. Dobrovolníky pro naše zařízení připravuje
o.s.TOTEM. Pravidelně navštěvovalo naše zařízení 10 dobrovolníků.
Spolupráce s Centrem protidrogové prevence a terapie, Pointem 14, spolkem Ulice je
pomoc ženám – matkám ohroženým závislostí na návykových látkách (především drogy).
Nabízíme přijetí matky, podporu rodičovských kompetencí, zapracování v péči. Následně po
proběhlé detoxikační léčbě (na klinickém pracovišti) může matka odejít na komunitní léčbu,
kde celodenně o své dítě pečuje. Stále častěji se ale setkáváme s takovým řešením, že
maminka na základě zakázky opatrovníka dochází na ambulantní terapii a poté odchází i
s dítětem do azylového či privátního bydlení. Zpětnou vazbu zpravidla nemáme a můžeme
jen odhadovat, jaká je úspěšnost jednotlivých případů při tomto postupu.
V rámci zkvalitnění péče o naše děti byla rozšířena i muzikoterapie. Řady našich
zaměstnanců posílil muzikoterapeut, který se věnuje dětem dva dny v týdnu.
Zaznamenáváme velmi pozitivní reakce na hudbu i u kojenců a dětí s postižením.
V roce 2019 trvala spolupráce se zařízením pro seniory Domovinka. V rámci pravidelných
návštěv četly babičky našim dětem pohádky a současně probíhala canisterapie.
Navázali jsme spolupráci s chovateli miniponíků, kteří začali naše zařízení pravidelně
navštěvovat.
I v roce 2019 pokračoval v našem zařízení projekt „ Bezpečná náruč“. Garantem je lektorka
a terapeutka, která využívá prvky kojenecké masáže, bazální stimulace, vlídné komunikační
a ošetřovatelské techniky. Vhodně tak doplňuje činnost našich fyzioterapeutek. V projektu
jsou zařazeny především děti s rizikovou zdravotní anamnézou a s postižením.
Do programu bylo nově zařazeno i cvičení starších batolat a předškoláčků (DC Partyzánská)
a cvičení kojenců a mladších batolat na Chmelnicích. S dětmi cvičí zkušená lektorka.
V tomto roce jsme se začali věnovat i plavání kojenců a batolat. Pohyb ve vodě má
příznivý vliv na psychomotorický vývoj dětí. Využíváme vaničky a bazének, starší děti
navštěvují plavecký bazén.
Ozdravný pobyt dětí v Kašperských Horách proběhl jako pravidelně každý rok v měsících
duben a září po dobu dvou týdnů. Zúčastnilo se ho 10 dětí se svými tetami. Pobyt zlepšuje
zdravotní stav i vývoj dětí. Při individuální péči (1 teta pečuje o 2 děti) získávají řadu nových
podnětů. Pobyt je dlouhodobě hrazen z finančních prostředků dárců – veřejná sbírka formou
kasiček.
Firemní dobrovolnictví
V rámci firemního dobrovolnictví jsme spolupracovali s firmou UNITED PARCEL SERVIS a
Plzeňským PRAZDROJEM .Tyto firmy nám pomáhají především v úklidu venkovních prostor,
při úpravě zeleně v areálu Na Chmelnicích.

Investiční akce v roce 2019 :
V přízemí DC v Partyzánské ulici byla kompletně zrekonstruována rodinná buňka.
Vznikla tak nová ložnička a herna, příjemné a podnětné prostředí pro skupinu čtyř dětí.
Stavební práce byly uhrazeny z finančních prostředků organizace, kompletní vybavení
z prostředků získaných od dárců ( fa Omexom 459.030,- Kč.)
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Bylo zrekonstruováno hygienické zázemí v budově DC Na Chmelnicích v průběhu měsíců
srpen a září. Byly zrekonstruovány toalety a sprchové kouty na dvou patrech budovy
s ohledem na hygienické a epidemiologické požadavky. Akce financována z investičního
fondu organizace.

Finanční rozbor hospodaření za rok 2019:
Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
Výsledovka za období 1.1.2019-31.12.2019
Hlavní zdroj - zřizovatel

Zdroj
VÝNOS

čerpání
NÁKLAD

59 408 000,00

Hlavní zdroj -Úřad práce - Rodinné přídavky pro klienty

292 230,00

Hlavní zdroj - výživné od zákonných zástupců

128 028,00

Hlavní zdroj - výživné od zákonných zástupců/penále a pokuty
Hlavní zdroj - PnZ od zákonných zástupců

400,00

56 462 455,26

827 723,00

Hlavní zdroj - PnZ od zákonných zástupců/penále a pokuty
Ostatní příležitostné výnosy (obědy pro dětskou skupinu, kopie..)
Hlavní zdroj - zřizovatel - čerpání fondu odměn
Hlavní zdroj - pojišťovna - oprava fasády
Hlavní zdroj - zřizovatel - čerpání fondu investic na opravy
Hlavní zdroj - zřizovatel - čerpání rezervního fondu / darů
Hlavní zdroj - veřejné sbírky - využití
Šneček dotace z KÚ
Šneček -Úřad práce - Rodinné přídavky pro klienty
Ošetřovné Šneček od zákonných zástupců
Ošetřovné Šneček od zákonných zástupců/penále a pokuty
Šneček - čerpání fondu investic na opravy
Šneček dotace č.j. MPSV-2019/193950-231/26 z kapitoly 313 ÚZ 13307
Úřad práce soc-právní ochrana dětí/doprovázení
Úroky z bankovních účtů
Věcné dary
Obrat za období 2019
Výsledek hospodaření - ZISK

11 907,56
3 140,00
68 700,00
19 000,00
775 521,55
582 068,00
163 855,88
1 103 520,00
21 000,00
34 509,00
300,00
99 896,00
97 362,00
196 000,00
50,55
110 141,00
63 943 352,54

68 700,00
30 820,00
875 417,55
582 068,00
163 855,88
1 103 520,00
4 087 671,13
99 896,00
97 362,00
196 000,00
9,62
110 141,00
63 877 916,44

65 436,10

Prezentační a charitativní akce:
K nejvýznamnější akci v dubnu patřila prezentace zařízení v rámci Dne ve vzduchu, na které
se podílel náš generální sponzor firma GA Omexom . Dětské centrum bylo prezentováno
videosmyčkou, prezentačními letáčky a dvěma kasičkami veřejné sbírky ( zisk 21.465,-Kč).
Další akce:
16.5. benefiční koncert v kostele na Jižním předměstí ( zisk 16.500,- Kč)
19.6. benefiční koncert v Masných Krámech ( zisk 3.400,- Kč)
23.5. zpívá celá rodina – pěvecký sbor Andílci (zisk 3.947,- Kč)
1.9. Recykliáda a dětský bazárek Plaza ( zisk 7.865,-Kč)
28.11. benefiční večer v Masných Krámech ( zisk 6.970,-Kč)
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6.12. Strom splněných přání a koncert v OC Plaza ( vánoční dárky + 20.431,- Kč)
14.12. benefiční turnaj SK Interlobal ( zisk 13.750,- Kč)
15.12. adventní koncert v Luteránské škole ( zisk 8.767,- Kč)
22.12. benefiční koncert Trio classic Vyšehrad ( zisk 8.458,- Kč)
Dále proběhla předvánoční sbírka studentů Masarykova gymnázia a dalších škol.
V roce 2019 jsme získali finanční dary v hodnotě 526.765,- Kč a věcné dary v hodnotě
110.141,- Kč.
Zařízení nově informuje o své činnosti na sociálních sítích a byly připraveny nové webové
stránky
Seznam všech dárců je umístěn na webu organizace.

Všem, kteří nás podporují, srdečně děkujeme.

V Plzni dne 2. 6. 2020

MUDr. Jana Tytlová
ředitelka
www.detskecentrum.plzen.cz
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