Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE
Tel.: + 420 383 314 334,
FAX.: 383 380 200
www.dcjk.cz
e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz

Výroční zpráva
2012

Obsah:

Úvodní slovo z DCJK

1. – 2.

Odborná praxe

3.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

4. – 5.

Sociální rehabilitace

6. – 10.

Sociální poradenství

11.

Popis zařízení

12. – 13.

Statistiky

14. – 15.

Finanční prostředky

16.

Personál

17.

Akce roku 2012

18. – 19.

Informace v medicích

19.

Sponzoři

20. – 27.

Příloha č.1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Dětské centrum Jihočeského kraje Strakonice, o. p. s.

(DCJK)
zařízení sociálně-právní ochrany dětí

Právní forma
Zřizovatel:

Sanatorium Javorník, s. r. o.

Název:

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.

Zkrácený název:

DCJK, o. p. s.

Logo:

Společnost používá vlastní grafické logo s názvem

Působnost:

Jihočeský kraj
Česká republika

Adresa:

Radomyšlská 336,
386 29 STRAKONICE
ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon:

383 314 334

Mobil:

728 199 420

FAX.:

383 380 200

Webové stránky:

www.dcjk.cz

e - mail:

info@dcjk.cz
martin.karas.strakonice@seznam.cz

Bankovní spojení:

246 931 649/0300

IČO:

260 97 745

Právní rámec:

Zákon o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb.

Úvodní slovo o společnosti DCJK, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost s názvem Dětské centrum Jihočeského kraje byla založena
zakládací listinou dne 20. 10. 2005. Zakladatelem se stala obchodní společnost Sanatorium
Javorník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl O, vložka 118.
Hlavním cílem společnosti bylo poskytování sociálních a zdravotních služeb pro děti
Jihočeského regionu a služby pro potřebné rodiny s dětmi.

DCJK, o. p. s. poskytuje tyto sociální služby


zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP ), které není
samostatnou právnickou osobou.

=> dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí


Sociální rehabilitaci (SRH), které není samostatnou právnickou osobou.

 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Statutární orgán:
ředitel:

Martin Karas

Správní rada
Předseda:

Petr Hladík

členové:

MUDr. et Bc. Tomáš Fiala, MBA, Ing. Jiří Benda

Správní rada určuje statut společnosti, který je závazný pro její činnost.

Motto dětského centra
 ZDVOP Zabezpečujeme dětem včasnou odbornou pomoc
 DCJK

Domov cítíme jako klíčový…

Poslání DCJK, o. p. s.
Posláním Dětského centra je pohotově a cíleně pomáhat rodinám s dětmi, které se ocitly ve
složité sociální situaci.
Smyslem naší pomoci se nabídnout uživateli takový souhrn služeb, které budou vycházet
z jeho individuálních potřeb a budou dle možností navazovat na jeho dosavadní styl života.

Odborná praxe
Zařízení umožnilo vykonávat odbornou praxi studentům v oblasti zdravotně-sociální
problematiky. V roce 2012 zajistilo DCJK, o. p. s. výkon praxe 41 studentům
V zařízení DCJK, o. p. s. vykonávali praxi studenti:


Zdravotně-sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – jejíž
jsme klinickým pracovištěm,



Univerzita Karlova v Praze



Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích



Západočeské univerzity v Plzni



Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy v Prachaticích



Vyšší odborné školy v Březnici



Střední odborné školy ve Volyni a Státní jazykové školy



Střední odborné školy v Berouně



Střední zdravotní školy v Písku



Střední zavodní školy v Milevsku



Rekvalifikační Kurzy z ÚP

Příloha č. 1 – vyhodnocený dotazník

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
(ZDVOP)
zařízení sociálně-právní ochrany dětí
Cíle ZDVOP
Cílem naší práce je, aby od nás uživatelé odcházeli nezávislí, samostatní a co nejlépe
připraveni zvládat situaci všedního života.
Dalším cílem činnosti bylo zabezpečit péči o děti a matky, které se z různých důvodů ocitly
v sociální krizi. Jejich rodinám poskytovat včasnou podporu a pomoc při řešení sociálních
problémů tak, aby bylo možné jejich úspěšné znovu začlenění do společnosti.

Pro dosažení cíle a poslání vyvíjela organizace zejména následující činnosti:


všemi dosažitelnými prostředky zajišťovala péči a ochranu svěřených dětí v souladu
s moderními trendy zdravotní a sociální oblasti,



v maximální možné míře usilovala o zdravý vývoj osobnosti dítěte, přiměřenou sanaci
rodiny dítěte, případně zajišťovala adekvátní náhrady rodiny dle platné legislativy ČR,



poskytovala vhodné a dostupné služby na základě potřeby dětí, osamělých rodičů
s dětmi a rodin s dětmi v souvislosti s krizí v rodině, přičemž primární byl vždy zájem
dítěte,



umožňovala kontinuální vzdělávání svých pracovníků a podporovala odborné diskuze
jako prevenci před profesní stagnací,



spolupracovala s dalšími státními i nestátními subjekty, které se podílejí na péči
a ochraně dětí na národní, případně mezinárodní úrovni,



zajišťovala dostupnost informací o činnosti pro laickou i odbornou veřejnost.

Do ZDVOP byly přijímány děti na


základě rozhodnutí soudu



žádost obecního úřadu, obce s rozšířenou působností



žádost zákonného zástupce dítěte



žádost dítěte

Pracovní doba ZDVOP


nepřetržitá

Návštěvní hodiny:
pracovní dny:


od 9.00 do 11.00 od 14.00 do 16.00 hodin



individuální návštěvy mimo stanovenou dobu je možno předem domluvit s ředitelem
zařízení či sociální pracovnicí



návštěvy je nutné domluvit vždy alespoň 1 den předem

Financování ZDVOP


dotace od kraje



státní příspěvek



sponzorské dary



příspěvky za úhradu pobytu a péče dítěte v zařízení => dle § 42b) odst. 1. zákona
č. 359/1999 Sb.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
(SRH)
Služby sociální prevence
Posláním
Posláním Dětského centra je pohotově a cíleně pomáhat rodinám s dětmi, které se ocitly ve
složité sociální situaci.
V rámci Sociální rehabilitace bylo posláním poskytovat uživatelům sociálních služeb
ucelenou pomoc a péči tak, aby od nás odcházeli nezávislí, samostatní a co nejlépe připraveni
zvládat situace běžného rodinného života.
Hlavním cílem činnosti bylo v co nejkratší době umožnit dětem návrat zpět do biologické
rodiny, případně děti umístit do náhradní rodinné péče (adopce či pěstounská péče).
Pro dosažení poslání poskytovala organizace uživateli následující činnosti:


základní sociální poradenství,



nácvik dovedností v péči o dítě,



nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností,
které vedou k sociálnímu začlenění ,



zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,



pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,



výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,



další činnosti poskytované služby.

Hlavní cíle SRH byly naplňovány


Vytvořením vnitřního prostředí nahrazujícího našim uživatelům v co nejširší míře domov
-

uživatelům byla dána možnost žít podle dosavadních návyků

-

služby byly poskytovány individuálně dle potřeb uživatele

-

byla rozšířena nabídka pracovních a zájmových aktivit

-

bylo podporováno využívání metod stížnosti a pochvaly

-

bylo podporováno vytváření a udržování vztahů uživatelů se společností

-

podporovali jsme uživatele v prožívání samostatného života, partnerských vztazích
a jejich zasvěcení do pracovního procesu

-

byla trvale rozvíjena osobnost všech uživatelů a jejich duševní i tělesné schopnosti

-

byl rozvíjen a respektován citový život uživatelů a bylo jim umožněno navazovat
přátelské, rodinné a mezilidské vztahy

-

život uživatelů byl normalizován tak, aby se co nejvíce přibližoval běžnému životu

-

systematicky, společnými silami byly vytvářeny nové možnosti ke zvyšování
všech schopností a dovedností uživatele, a tím byla zlepšována kvalita jeho života

-

byly respektovány a uplatňovány práva uživatele, podíleli jsme se na plánování a
průběhu sociální služby



bylo respektováno právo uživatele vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stížnosti

Zaměřením se na nový přístup k práci s uživatelem, vykročením z tradičního pohledu
na podporu a péči o jednotlivé uživatele
-

zdokonalováním tvorby individuálních plánů, osobních cílů a potřeb

-

týmovou spoluprácí všech zainteresovaných pracovníků a rodinných příslušníků
při individuální péči o uživatele

-

zdokonalováním

vedení

písemných

individuálních

záznamů

o

průběhu

poskytování sociální služby a hodnocením průběhu poskytování soc. služby
-

zapojováním uživatele na utváření obsahu poskytované služby a na hodnocení
postupů služby jako zpětné vazby



Získáváním kvalifikovaného personálu zajišťováním jejich účasti na projektech
a školeních, které jim umožní seznámit se s novými a moderními metodami práce
a komunikace, orientující se na všechny oblasti lidských potřeb
-

postupné vyškolování všech pracovníků

-

proškolení pracovníků pro používání opatření omezujících pohyb

-

účast na seminářích zaměřených na problematiku poskytovaných služeb

Rozvojové cíle SRH byly realizovány


Rozvojem týmové spolupráce všech pracovníků
-

poskytováním služeb na profesionální úrovni

-

prosazováním změn v myšlení a chování personálu

-

neustálým zdokonalováním týmové spolupráce všech pracovníků zařízení

-

zdokonalením systému řízení organizace, rozdělením kompetencí a pravomocí
mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem pracovních povinností a aktivit
a zajištěním zpětné vazby

-

možností získávat pracovníkům průběžně nové znalosti, informace a zkušenosti
v práci na svěřených úsecích

-

naplňováním zákona o sociálních službách

-

zvyšováním kvalifikace

-

pracovníkům možnosti poskytování supervize, popř. průběžné provádění
případové supervize



-

počítačovou gramotnost

-

zaváděním metody sebehodnocení jako nástroje pro zvyšování kvality

-

poskytováním služby na základě individuálních potřeb uživatele

-

zlepšováním technického a materiálního vybavení zařízení

-

přiblížení se co nejpřirozenějšímu prostředí ve vztahu ke společnosti

-

poskytováním veškeré služby na základě individuálních potřeb uživatele

Rozvíjíme a upevňujeme spolupráci s ostatními subjekty poskytující sociální služby
v regionu
-

permanentně zdokonalujeme systém řízení organizace

-

zajišťujeme podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení
s ohledem na potřeby uživatele

Cílové skupiny osob SRH


matka nebo rodinný příslušník, který potřebuje pomoci v zácviku a osvojení si dovedností
spojených s péčí o dítě



matka nebo rodinný příslušník, jejichž dítě bylo svěřeno do péče Dětského centra v rámci
výkonu sociálně-právní ochrany



matka nebo rodinný příslušník, jejichž dítě by mohlo být svěřeno do péče zařízení v rámci
výkonu sociálně-právní ochrany



matka nebo rodinný příslušník, který na základě svého zdravotního omezení potřebuje
pomoci v zácviku a osvojení si dovedností spojených s péčí o dítě



matka nebo rodinný příslušník s dítětem, který dle zvláštních potřeb splňuje náležitosti
této služby (např.: svěření dítěte do péče, mladistvý rodič apod.)



matky, které řeší obtížnou životní situaci v souvislosti s diskrétním porodem



žadatelé o náhradní rodinnou péči, kteří se stali vhodnými osvojiteli či pěstouny.

Rodiče byli na SRH přijímáni na základě


vlastní žádosti, kterou je možno vyzvednout v zařízení DCJK nebo stáhnout
na www.dcjk.cz



platné legislativy ČR - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v platném znění).

Sazebník úhrad SRH


80,- Kč / rodič



40,- Kč / dítě



120,- Kč (rodič + 1 dítě)



160,- Kč (rodič + 2 děti)

-

bytové buňky jsou uzpůsobeny pro 1 dospělou osobu a maximálně 2 děti.

-

pobyty na SRH byly dobrovolné a plně hrazené ze strany uživatele sociálních služeb

Stravné
DCJK, o. p. s. nabízelo možnost samostatného vaření v plně vybavené kuchyni nebo možnost
odebírání obědů od firmy STRAVBYT, s. r. o. dle níže uvedeného tarifu:



snídaně

21, Kč / osobu



oběd

71,- Kč/ osobu



večeře

47,- Kč/ osobu



celodenní strava: 138,- Kč / osobu

Pracovní doba SRH


nepřetržitá

Návštěvní hodiny:
pracovní dny:


od 9.00 do 11.00 od 14.00 do 16.00 hodin



individuální návštěvy mimo stanovenou dobu bylo možno předem domluvit
s ředitelem zařízení nebo sociální pracovnicí

Financování SRH


dotace ze státního rozpočtu



úhrady za pobyt a stravu od klientů na SRH

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Základní sociální poradenství nabízí odbornou psychologickou, sociálně – právní a
poradenskou pomoc biologickým rodinám a nebo nově vzniklým rodinám (pěstounská péče,
osvojení).
Zajišťuje zprostředkování kontaktu s dalšími nebo navazujícími organizacemi a řešení
nepříznivé situace rodiny.
V našem centru se zprostředkovává písemnou formou (individuální plánování ) je platné od
října 2011 a provádí se při každé návštěvě.
Hlavním účelem základního sociálního poradenství je podpora rodiny. Na základě spolupráce
vytváříme dílčí cíle a postupy, které přispívají ke svěření dítěte zpět do jejich péče. Rodiče
motivujeme ke spolupráci s dalšími organizacemi.

Cílové skupiny:
matky nebo rodinní příslušníci:

-

jejichž dítě bylo svěřeno do zařízení Dětského centra v rámci výkonu sociálně - právní
ochrany

-

jejichž dítě by mohlo být svěřeno do zařízení sociálně - právní ochrany (jedná se o
služby sociální prevence)

-

kteří na základě svého zdravotního omezení potřebují pomoci v zácviku a osvojení si
dovedností spojených s péčí o dítě

-

s dítětem, kteří podle zvláštních potřeb splňují náležitosti této služby ( např. svěření
dítěte do péče, mladistvý rodič apod.)

-

nebo matky řešící obtížnou životní situaci v souvislosti s diskrétním porodem.

-

pěstouni a osvojitelé

Příloha č. 2 – vyhodnocený dotazník

Popis zařízení DCJK, o. p. s.
Dětské centrum zajišťovalo komplexní péči pro děti, které byly umístěny do Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc. Služby poskytujeme dětem od narození do 18 let. Péče o děti
byla spojená s intervencemi v rámci řešení jejich tíživé sociální situace. Nejstaršímu dítěti,
které bylo v roce 2012 umístěno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, bylo
16 let.

Na sklonku roku 2006 byla původní kapacita zařízení DCJK, o. p. s. rozšířena z 12 lůžek
na 20 lůžek v souvislosti s rekonstrukcí a organizačním přemístěním provozních prostor
v bývalém pavilonu dětského oddělení v nemocnici ve Strakonicích. V roce 2007 pokračovala
rekonstrukce části pavilonu, který je určen k poskytování Sociální rehabilitace. Sociální
rehabilitace je služba sociální prevence, určena lidem k získávání dovedností spojených s péčí
o dítě. Tato rekonstrukce byla dokončena v září 2008. Slavností otevření dalších 4 bytových
buněk Sociální rehabilitace proběhlo v říjnu 2008. Během roku 2008 probíhaly i další
stavební úpravy prostor v přízemí budovy.
V průběhu roku 2009 došlo k úpravě přízemních prostor, kde byla do podlahy zabudována
vířivá vana. Kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byla 20 lůžek, z toho 12
lůžek bylo určeno pro novorozence a kojence do 1 roku a 8 míst pro děti starší.
Od 01. 01. 2010 se kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc navýšila na 25
lůžek, z toho 16 míst je určeno pro kojence a děti do 1 roku a 9 míst určeno pro děti starší.
V průběhu roku 2010 za budovou Dětského centra vzniklo nové dětské hřiště.
V roce 2011 se vymalovaly prostory DCJK a dodělaly se poslední úpravy dětského hříště a
vybudování terasy.
Začátkem roku 2012 se navýšila kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 30
lůžek, z toho 20 lůžek bylo určeno pro novorozence a děti do 1 roku a 10 míst pro děti starší.
V červnu 2012 byla započata celková rekonstrukce budovy. Proběhla výměna střechy,
zateplení budovy včetně fasády, úprava půdních prostor.
V prosinci r. 2012 byla na oddělení ZDVOP zřízena izolace pro děti s akutním infektem.
Byla přestěhována mléčná kuchyně. Z kuchyně SR vznikla herna pro děti od 0,6 do 1 roku.

V roce 2013 s ohledem na finanční rozpočet plánujeme opravy dalších prostor zařízení. Měla
by vzniknout místnost pro konání případových konferencí, sklady pro kočáry. Plánujeme
přemístění návštěvní místnosti do přízemních prostor budovy.

V rámci Sociální rehabilitace je v zařízení DCJK, o. p. s. k dispozici 5 bytových buněk,
které byly určeny pro matky či rodinné příslušníky s maximálně 2 dětmi. Bytové buňky
jsou standardně vybaveny nábytkem, součástí buňky je přilehlá koupelna se sociálním
zařízením. Uživatelé sociálních služeb mohli využít také kuchyňku, společenskou místnost
a technickou místnost.
Pro děti umístěné na ZDVOP byla zajišťována komplexní péče dle vyhodnocení jejich potřeb,
zejména péče zdravotnická, výchovná, psychologická a sociální. O děti pečoval odborný
personál, který se snažil co nejvíce se přiblížit výchově v rodině. ZDVOP má pro pobyt dětí k
dispozici 1 kuchyň, 3 herny, 4 místnosti pro pobyt kojenců, 2 ložnice batolat, pokoj určený
dětem staršího školního věku, návštěvní místnost, ošetřovnu, izolaci, sanitární místnost,
provozní a skladovací prostory.
Zařízení spolupracovalo s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími institucemi.
Na prvním místě DCJK, o. p. s. dbalo o nejlepší zájem dítěte (co nejrychleji připravovalo
podklady vhodné pro další umístění do NRP).
Zařízení poskytovalo komplexní péči o dítě s ohledem na jeho věk, předpoklady,
sociokulturní a další potřeby dle zákona a směřovalo k maximálnímu možnému rozvoji
a zajištění vývoje a ochrany dítěte.
Všichni pracovníci DCJK, o. p. s. v průběhu pracovního výkonu, dbali na maximální
bezpečnost dětí.
Matky, které byly ubytovány v zařízení DCJK, o. p. s. v rámci Sociální rehabilitace měly
možnost požádat o psychologické vyšetření psychologem, který do zařízení docházel, ale také
mohla být poskytnuta jejím dítětem základní zdravotní péče pediatrem.

Statistiky
Legislativním rámcem činnosti je zákon č. 359/1999 Sb.,v platném znění, kterým se zařízení
řídí.

Do ZDVOP bylo přijato:
Rok

Přijato dětí

Průměrný věk

Průměrná doba pobytu

2010

42

1,3 roku

k 31.12.2010 => 173 dní

2010

34

1,1 roku

k 31.12.2011 => 99 dnů

2012

35

0,5 roku

K 31.12.2012 => 110 dnů

Příčinou umístění dítěte do zařízení byly zejména následky nedostatečné péče,
závažná sociální nebo krizová situace v rodině, nezajištěná péče či odmítnutí dítěte matkou.

Rok 2011
Věk nejmladšího přijatého dítěte v r. 2011 bylo 3 dny a nejstaršímu bylo v době přijetí 13 let.
V roce 2011 bylo celkem propuštěno 32.
Děti byly ze zařízení umístěny:

do náhradní rodinné péče

20%



z toho adopce



z toho pěstounská péče 9,3%

40,6%

do biologické rodiny

40,6%

do jiného zařízení

6,25%

Rok 2012
Věk nejmladšího přijatého dítěte v r. 2012 bylo 3 dny a nejstaršímu bylo v době přijetí 16 let.
V roce 2012 bylo celkem propuštěno 33 dětí.
Děti byly ze zařízení umístěny:

do náhradní rodinné péče

49%



z toho adopce



z toho pěstounská péče 18%

82%

do biologické rodiny

31%

do jiného zařízení

14%

Na SRH bylo přijato:
V rámci pomoci rodině při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě poskytlo zařízení:
Rok

Přechodný pobyt spojený se zácvikem v péči o dítě

2010

12 dospělých osob + 5 dětí

2011

22 dospělých osob +7 dětí

2012

19 dospělých osob + 2 děti

Zařízení zajišťovalo přípravu a podklady pro řízení o náhradní rodinné péči, odpovědní
pracovníci se zúčastňují Poradních sborů NRP a konzultují poznatky o dítěti s odborníky
v této oblasti.
V roce 2012 bylo v rámci SRH umístěno celkem 14 děti.

Finanční zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok 2011
Informace o použitých účetních metodách:
Společnost vedla účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění a dále v souladu s prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 504/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání.
Stav majetku, závazků a finanční situace společnosti je popsána v roční účetní závěrce
sestavené ke dni 31. 12. 2012, která tvoří přílohu této výroční zprávy.

Personál v roce 2012
ředitel zařízení:

Mgr. Martin Karas

sociální pracovnice:

Bc. Dagmar Kůrková, DiS.

soc. pracovnice pro SRH:

Bc. Dagmar Kůrková, Dis

pracovník v soc. službách:

Lucie Nedvědová
Jindřiška Němejcová
Kristýna Benediktová

psycholog:

PhDr. Adéla Doležalová

pediatr:

MUDr. Martin Gregora

speciální pedagog:

Mgr. Pavla Landsingerová

vedoucí sestra:

Zdeňka Tomášková

všeobecné sestry:

Lucie Kůtová, DiS.
Dana Naakeová
Monika Kulířová
Lenka Štěpánková
Pavlína Dajková
Veronika Fejferová
Anna Kašparová
Ludmila Kůrková
Hana Hacklová

výchovný pracovník:

Věra Gaierová
Iveta Páníková, DiS.

sanitářky:

Renata Stropnická
Vladimíra Mourková
Hana Tabarová
Pavlína Fleková
Ana Pospíšil

externisti:

Blažena Krištofová
Petra Vlčková
Marie Bartošová
Bc. Daniela Vlčková
Markéta Kůtová
Jana Šobotníková

V souvislosti se speciálními potřebami dětí je zajištěna další odborná péče fyzioterapeutem,
neurologem, ortopedem, speciální pedogogem...
Příloha č. 3 – vyhodnocený dotazník

Akce v roce 2012
Leden

Dětský maškarní bál Kulturní Dům Strakonice

Únor

Krmení labutí a kachen

Březen

Kolotoče

Duben

Velikonoční trhy – škola Dukelská

Květen

Armádní den
Opékání špekáčků

Červen

Dětský den – Teplárna Strakonice
Dětský den – Deník Strakonice
Dětský den - Radošovice
Cirkus Berousek
Plavecký stadion

Červenec

Krmení zvěře v podhradí Strakonického hradu
Soutěž letadel

Srpen

Dudácký festival
Návštěva plaveckého stadionu Strakonice – venkovní bazén

Září

Ukončení prázdnin Řepice – Pohádkový les
Václavská pouť – návštěva pouťových atrakcí
Adra pro děti – „Dětský den“

Říjen

Kino Oko Strakonice
Krmení zvířátek v Podhradí

Listopad

Martinské slavnosti
Kino Oko Strakonice
Krmení zvířátek v Podhradí

Prosinec

Mikulášská nadílka
Návštěva Adventních trhů Strakonice
Pečení Vánočního cukroví
Zvonkový průvod
Coca cola kamion
Štědrý den v Dětském centru + nadílka

+ Oslavy narozenin dětí

Informace v médiích
O činnosti Dětského centra informuje :
Strakonický deník

Web

Strakonická TV

Český rozhlas

Mladá fronta

TV PRIMA

Týdeník Strakonicko

GIMI – TV

Sponzoři a dárci
Kamenská Alena, Chvalšiny
Sučák Josef, Dolní Dvořiště

Ing. Váňa Michal, Třeboň
Miková Marcela, Strakonice

Kunešová Gabriela, Strakonice
Hošková Marie, Strakonice
Ing. Kristýna Tomášková, České
Bittnerová Olga, Strakonice
Budějovice
Horejšová Lenka, Strakonice
Bílková Vendula, Strakonice
Drdel Pavel, Strakonice
PRO-SIN, s.r.o., Martin Šindelář,
Kovářová Jitka, Strakonice
Roztoky u Prahy
MUDr. Buka David, Trutnov
Kadlecová Petra, Zdíkovec
MUDr. Řehovská Vlaďka, Zvíkov
Bízková Kateřina, Strakonice
Bc. Vaněk František, Strakonice
Miško Marek, Strakonice
Kadlecová Petra, Zdíkovec
Horvátová Jana, Osek
Kroupová Monika, Strakonice
Smolová Martina, Písek
Kunešová Gabriela, Strakonice
Edita Zelenková, Strakonice
Ševítová Jindra, Strakonice
Martina Zelenková, Strakonice
Střední škola řemesel a služeb,
Bittnerová Olga, Strakonice
Strakonice
Havlová Jana, Řepice
Jánská Petra, České Budějovice
Horejšová Lenka, Strakonice
Kotrchová Dana, Sousedovice
Tříska Josef, Strakonice
Euroškola Strakonice střední odborná
Velková Jana, Strakonice
škola, s.r.o.
Brušáková Radmila, Strakonice
Špiříková Lenka, Strakonice
Nováková Eva, Nebřehovice
manželé Paulíkovi, Strakonice
Kyznar Jaromír, Kovostar, Strakonice
Barvínková Martina, Radošovice
Pyšková Vendula, Strakonice
Požárková Alena, Strakonice
Dolanská Michaela, Strakonice
Strejčková Miloslava, Strakonice
Ing. Kahoun Tomáš, Třeboň
Tesařová Olga, Řepice
MUDr. Kahoun Dušan, Třeboň
Krátká Eva, Mutěnice
Kubečka Michal, Třeboň

Kovářová Jitka, Strakonice

Jíchová Vladislava, Strakonice

Kopecká Lenka, Strakonice

Česká Žula, Strakonice

Mach Libor, Strakonice

Barvíkovovi, Radošovice

Rodová Anna, Strakonice

Švecová Monika, Strakonice

p. Roučka, Strakonice

Šmolíkovi, Strakonice

Steinerová Dana, Strakonice

Šebelíková Dagmar, Strakonice

manželé Loudínovi, Protivín

Hais Jiří, Starov

Matysová Lenka, Strakonice

Kulínová Simona, Strakonice

Jančařová Anna, Vimperk

Jánský, České Budějovice

Tesařová Eva, Strakonice

Krčal Jiří, Strakonice

Zahradníková Andrea, Nišovice

Kučerová Jindřiška, Strakonice

Kratochvílová Ivana, Praha 4

Světýlko, o.p.s.

manželé Balákovi, České Budějovice

Roučková Pavla, Strakonice

paní Brožová, Strakonice

Pohanková Monika, Strakonice

Bízek Eduard, Strakonice

Bílková Vendula, Strakonice

Radek Novák – klempířské práce,

Lízalová Ivana, Strakonice

Mutěnice

Matysová Lenka, Strakonice

Sučák Josef, Strakonice

manželé Hofmanovi, Strakonice

Vlaďka Řehovská + Jan Beneš, Zvíkov

manželé Kendrovi, Strakonice

Michal Kubečka, Třeboň

Miklasová Kateřina, Strakonice

Kahounovi st., České Budějovice

Kroupová Monika, Strakonice

Ing. Michal Váňa, Třeboň

Steinerová Dana, Strakonice

Ing. Tomáš Kahoun, Třeboň

Biněda Ludmila, Strakonice

David Buka + Tereza Bořkovcová,

Varnuška Pavel, Strakonice

Trutnov

Frömlová Lenka, Strakonice

MUDr. Dušan Kahoun, Třeboň

manželé Zajíčkovi, Strakonice

Majerčáková Iveta, Strakonice

Sladkovská Petra, Strakonice

Kroupová Monika, Strakonice

Koudelka Michal, Strakonice

Petrášková Kateřina, Strakonice

Fürbachová Simona, Strakonice

Matoušková Veronika, Strakonice

Sedláčková Romana, Strakonice

Doležal Pavel, Strakonice

Ing. Kubelová Blanka, Strakonice

Zdeňka a Jiří Vrbských, Strakonice

Novák Pavel, Praha 5

Tesařová Alena, Strakonice

Město Prachatice

manželé Kulířovi, Drahonice

Karasová Dana, Volyně

Ondrišová Iva, Radomyšl

J.S. Medical – J. Šup, Praha

Doležalová Adéla + přátelé a muzikanti,

Kaplánek Karel, Radomyšl

Strakonice

Karol David, Strakonice

Pavlíková Jitka, Strakonice

Nováková Eva, Nehřehovice

Brůžek Miroslav, Trhové Sviny

paní Karešová, Prachatice

Brušáková Radmila, Strakonice

Machová Vladimíra, Strakonice

Ševítová Jindra, Strakonice

Mrázová Marcela, Strakonice

Dvořáková Daniela, Strakonice

Bybnová Hana, Strakonice

Burda Karel – umělecký fotograf,

Šebelíková Dagmar, Sušice

Vodňany

Soukupová Petra, Strakonice

Miklasová Kateřina, Strakonice

Švecová Monika, Strakonice

Matašovská Veronika, Katovice

Pechová Dana, Strakonice

Volf Libor, Strakonice

Hofmannová Lucie, Strakonice

Ruttová Alena, Písek

Sobolčíková Miroslava, Strakonice

Wimmerová Simona, Písek

Malý Libor, Strakonice

Lízalová Ivana, Strakonice

paní Holubová, Strakonice

Volfová Bohuslava, Strakonice

Hanzlíková Veronika, Strakonice

Šroubová Gabriela

Spáčilová Lucie, Strakonice

rodina Šestákova, Stakonice

Vávrová Věnceslava, Strakonice

HOKNA – Josef Troška, Strakonice

Sladkovská Petra, Strakonice

Bittner Radek, Strakonice

Matoušková Veronika, Praha

rodina Kautmanova, Vlachovo Březí

pan Zákostelecký, Strakonice

B-IMPORT, S.R.O., prodejna

Malá Petra, Strakonice

Strakonice, Bezděkova 72

Strandová Šárka, Strakonice

Bílková Vendula, Strakonice

Dřevovýroba Václav Vaněk,s.r.o.,

Vosecký Pavel, Kestřany

Soběslav

Rejšková Hana, Novosedly

Paní Smáhalová, Nýrsko

Rodová Hana, Chrašťovice

Brejchová Petra, Strakonice

Průchová Ilona, Strakonice

Prokopová Hana, Kladruby

Vráblík Roman, Strakonice

Vavroňová Hana, Strakonice

Barvínková Martina, Radošovice

Holajová Romana, Litoměřice

Domov mládeže VOŠ a SPŠ Strakonice

Pechová Dana, Strakonice

Hofmannová Petra, Strakonice

Pastejříková Renata, Strakonice

paní Trávníčková, Strakonice

Bc. Jana Heyduková, Volyně

Jan a Lucie Kozlíkovi, Strakonice

Vršková Kateřina, Strakonice

Sdružení rodičů při ZŠ Poděbradova,

Štvánová Kateřina, Strakonice

Strakonice

Kvardová Aneta, Blatná

STUDENT VOŠ a SPŠ Strakonice,

Novotná Ivana, Písek

o.p.s.

Tesařová Alena, Strakonice

Střední zdravotnická škola - Písek

Karešová Dagmar, Prachatice

Manželé Hrdinovi, Jindřichův Hradec

Karol David, Strakonice

Kuchyňka - Dana Villnerová, Volyně

Nováková Eva, Nebřehovice

Vernerová Blanka, Strakonice

Machová Vladimíra, Strakonice

Vlková Radka, Písek

JIHOSPOL Strakonice

Manželé Hejpetrovi, Strakonice

Kázmerová Jitka, Chomutov

Jirků Katřina, Strakonice

Great Wall Group,prodejna

Maková Vladimíra, Strakonice

ESSE,Strakonice

Měst+ský úřad Volyně

Kouba Miroslav, Lčovice u Čkyně,

Pavlíková Jiřina, Strakonice

Bazar kol

Škola v přírod, Čestice

MUDr.Pavelková Jiřina, Strakonice

EKOEKO, České Budějovice

Sekyrová Ivana

ZŠ a MŠ Povážská, Strakonice

manželé Makrlíkovi, České Budějovice

Ing. Kratochvíl Petr, Strakonice

Ing. Kubová Jana

Nadační fond Gymnázia Strakonice -

ABOSS Group

IV.A

KEIBEL Miroslava, BISO Strakonice

Nadační fond Gymnázia Strakonice -

STRADE CZ

IV.B

Sdružení rodičů ZŠ Poděbradova (paní

paní Burianová- České Budějovice

Hanzlíková Zdeňka)

Klub slovenských dotyků, České

Vaněk František

Budějovice

Kadečková Irena

manželé Vandovi, Prachatice

Papírnictví od Kamenného mostu,

Hořejší Jan, Praha

Louženská Libuše, Heydukova 9, Písek

Kimberly-Clark s.r.o., Praha 8

GPL Invest s.r.o, Emy Destinové 395,

Alice Jankovcová - Hračky u Čápa,

České Budějovice

Strakonice

Great Wall Group, prodejna ESSE,

DM drogerie České Budějovice

Strakonice

ČEPS a.s. Praha

Kohoutová - Mokrá Eva, koj.zboží,

obec Radomyšl

Strakonice

M. Boudová, Zálesí

Metal Progres Strakonice spol., s.r.o

Ing. Keibel Miroslava, BISO Strakonice

AGRICO s.r.o., Třeboň

Dura Automotive CZ, Strakonice

Radek Vondrášek, Strakonice 612

Ing.Hajdušek Tomáš

MUDr. Pelíšek Michal

Sport Horažďovice

Miroslav Trávníček

Kvítek – Dětské centrum Písek

Obec Katovice

pan Grauer

Ivan Hrdlička, autorizovaný distributor

Městské kulturní středisko Strakonice

olejů a maziv Shell

Nadace Adra

Českobratrská církev evangelická

Management Metal Progr.- paní

ČB Development České Budějovice

VH-TRES České Budějovice

Strakonice

JIHOSPOL Strakonice

Kohoutová Eva, Praha

Ing. Tomáš Hajdušek

Zelinka Michal, Strakonice

Sbor dobrovolných hasičů

Raba Karel, Strakonice

Brit Tex s.r.o. Praha

Raba Tomáš, Nový Dražejov

EKOEKO České Budějovice

Dura Automotive CZ, Strakonice

ELEKTRO Němcová

Šmidingerova knihovna Strakonice

ZZN Strakonice

NANNY, Fráňa Petr, Olomouc

manželé Floriánovi, Strakonice

MUDr. Mika Marek, Strakonice

DENIOS Strakonice

Durčanská Petra a Květoslava

Bazar kočárků Folkmannová, Praha

Nadace Javorník

ČSŽ Radomyšl

Strakonický deník

paní Cuhrová

Filip Moravec, Strakonice

paní Víznerová

Bejby centrum, Merkuria, s. r. o., ČB

paní Fialová

Policie ČR, Strakonice

MUDr. Pavelková

BV Fruit, Lipovice

Mateřské centrum Kvítek-Písek

Hasičský záchranný sbor, Strakonice

Sedlická strojírna s.r.o., Sedlice

Městská policie, Strakonice

Nadační fond Gymnázia Strakonice

Starz, Strakonice

VZP, Strakonice

Plavecký stadion, Strakonice

manželé Kasíkovi, Praha

Plavecká škola, Strakonice

Nadace Adra, Praha

MUDr. Lederer

Lexová Pavla, Strakonice

Občanské sdružení „Život dětem“

obec Radomyšl

p. Černý, Vimperk

Smáhová Zuzana, Nýrsko

SOU a OU řemesel a služeb Strakonice

Marková Alexandra, Strakonice

TOMMI CZ, s. r. o.

Kimberly-Clark s.r.o, Praha 8

Elektro – Jankovský, Blatná

Centrum pro zdravotně postižené,

SDH Katovice

VZP - Strakonice

paní Trávníčková Stanislava

Mgr. Lexová Pavla, Strakonice

paní Janovcová

AGRICO, Třeboň

p. Novotný Ladislav

Základní škola – Kaplice, třída IV.A

paní Jirovcová

Olga Tichá, Milevsko

EIVO Czech Pet, Praha

Václava Kurcová, Sušice

paní Smáhová Zuzana, Nýrsko

paní Částková, Hracholusky

paní Marková Alexandra, Strakonice

paní Bryknerová

Kázmerová Jitka, Chomutov

paní Kapustová, Strakonice

Děkujeme všem laskavým lidem, přátelům a kamarádům, kterým není lhostejný osud
„našich“ dětí. Děkujeme všem, kteří nám svou prací pomohli a pomáhají k neustálému
rozvoji Dětského centra.
Děkujeme dárcům, kteří nám přispěli a přispívají věcnými či finanční dary.
Upřímně si vážíme velkorysosti a podpory, které se nám od Vás dostává a pevně věříme,
že i nadále budeme mít příležitosti díky Vaší obětavosti a štědrosti dělat dětem bez rodin
svět barevnější a krásnější.

Srdečně DCJK, o. p. s.

Příloha č. 1

Vyhodnocení dotazníků pro praktikanty

Za rok 2012 se v našem zařízení vystřídalo celkem 41 praktikantů (3 chlapci a 38 dívek).
Zařízení umožnilo vykonávat praxi studentům v oblasti zdravotně-sociální problematiky.
Ze 41 rozdaných dotazníků jich bylo celkem vyplněno 21 uživateli.
Praktikanti byli seznámeni s celkovým chodem zařízení, zdravotně-sociální problematikou,
ošetřovatelskou péčí, bezpečností práce, právy a povinnostmi studenta. V rámci praxe byli
všichni studenti aktivně zapojeni do běžného denního režimu zařízení. Někteří jednotlivci se
podíleli i na společných akcích nad rámec svých povinností.

V zařízení DCJK, o.p.s vykonávali praxi studenti:

-

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

-

Zdravotně-sociální

fakulty

Jihočeské

univerzity

v Českých

Budějovicích
-

Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

-

Vyšší

odborné

školy

sociální

a

Střední

pedagogické

v Prachaticích
-

Střední odborné školy ve Volyni a Státní jazykové školy

-

Střední odborné školy v Milevsku

-

Západočeské univerzity v Plzni

-

Střední odborné školy v Berouně

-

Střední zdravotní školy v Písku

-

Rekvalifikační kurzy z ÚP

školy

1. Co se nám v zařízení líbilo:
Zařízení (4)

Zařízení a personál (6)
Zařízení
Personál
Zařízení +
Personál

Personál (11)
Zařízení: Celkové vybavení (postýlky, kuchyně, herna…)
Barevné prostředí
Velké množství hraček
Dodržování hygienických zásad

Personál: Kladný přístup k dětem (celková profesionální péče o kojence i batolata a láska,
kterou jim pracovníci DC dávají, zařízení rodinného typu, akce na které děti
docházejí… .
Kladný přístup k praktikantům (velká ochota pomoci, příjemný a milý personál,
který se snažil vše dostatečně vysvětlit… )
Režim dne (dobře rozvržená pracovní činnost…)
Týmová spolupráce mezi pracovníky DC + dobrý kolektiv

Zařízení a personál:Celkové vybavení zařízení a personál, který se snaží dětem dát celkovou
péči

2. Co se nám v zařízení nelíbilo
Nevyplněno (5)
Byl/a jsem v
zařízení
spokojen/a
Personál

Zákony (1)
Chod zařízení

Zákony

Chod

Nebylo
vyplněno

zařízení (2)

Personál (2)

V zařízení nebylo nic co by se mi nelíbilo (12)
Personál: povýšenost některých pracovníků

Chod zařízení: vrzání postýlek, v létě mravenci

Zákony: děti jsou v zařízení zbytečně dlouhou dobu

3. Co by se mělo v zařízení změnit

Rodiče umístěných dětí (1)

Nic
Nevyplněno
Rodiče

Nevyplněno (4)

V zařízení by se nemělo

nic měnit (16)

4. Naplňovala Vás tato pracovní činnost

Ano (12)

Ano
Nevyplněno
Ne

Ne (2)

Nevyplněno

(7)

Příloha č.2

Dotazník pro zaměstnance

V rámci hodnocení kvality poskytovaných služeb byly analyzovány výsledky anonymních
dotazníků spokojenosti zaměstnanců.
Dotazníky byly rozdány k desátému měsíci roku 2012 a sebrány byly 16.11.2012, v tomto
období pracuje v zařízení 19 pracovníků (6 zdravotních sester, 6 sanitářek, 2 vychovatelky, 3
sociální pracovnice, vrchní sestra a ředitel zařízení).
Dotazníky nevyplnilo z celkového počtu 19 zaměstnanců dva zaměstnanci.
Dotazník je zcela anonymní.

1. Ztotožňujete se s tímto posláním

a) ano 19x

b) ne 0x

ano
ne

2. Domníváte se, že toto poslání naplňujeme

a) ano 18x

b) spíše ano 1x

c) spíše ne 0x

d) ne 0x

ano
spíše ano
ne

Cílem naší práce je, aby od nás uživatelé odcházeli nezávislí, samostatní a co nejlépe
připraveni zvládat situace všedního života

3. Ztotožňujeme se s tímto cílem

a) ano 19x

b) ne 0x

ano
ne

4. Domníváte se, že tento cíl naplňujeme

a) ano 9x

b) spíše ano 9x

c) spíše ne 0x

d) ne 0x

ano
spíše ano
spíše ne
ne

5. Domníváte se, že je veřejnost dostatečně informována o našich službách
a) ano 12x

b) částečně informována 5x c) veřejnost není informována 1x

ano
částečně
není
informována

rozhlas
televize
veřejnost nemá potřebu se informovat
více informovat veřejnost prostřednictvím institucí
lidé nevidí rozdíl mezi DC a „kojeňákem“

6. Myslíte si, že naše pracovní doba je plně využita

a) ano 19x

b) ne 0x

ano
ne

7. Dalo by se v zaměstnání změnit něco k lepšímu

a) ano 7x

b) spíše ano 3x

c) spíše ne 9x

d) ne 0x

ano
spíše ano
spíše ne
ne

Stále zkvalitňování poskytovaných služeb

Komunikace mezi pracovníky
Povýšenost některých pracovníků
Vždy je co zlepšovat – interpersonální komunikace

8. Jste spokojeni s pracovním prostředím

a) ano 11x

b) částečně 8x

c) ne 0x

ano
částečně
ne

Prostor pro náměty a připomínky:
-

-

„v zařízení chybí prostory pro sklad kočárků, větší místnost pro sklad materiálu,
místnost pro pobyt starších kojenců přes den“
„v zařízení se mi libí dobrý kolektiv kolegyň a vzájemná spolupráce k poskytnutím
kvalitních služeb všech klientům“
„práce se mi libí, chodím do zaměstnání ráda, z materiální stránky je pracoviště
dokonalé vedení vrchní sestry je skvělé a důstojné, pouze mi vadím že někteří
zaměstnanci neodvádějí svou práci tak jak by měli a povyšují se“
„Úžasný, kolegiální, pracovní tým, který poskytuje služby nad rámec své pracovní
doby, práci dělají poctivě, úspěšně a s láskou. Vždy se na ně můžu spolehnout.

Příloha č. 3

Vyhodnocení dotazníků pro uživatel sociálních služeb
(Základní sociální poradenství)
Za rok 2012 bylo v našem zařízení DCJK, o.p.s rozdáno 21 dotazníků pro uživatele sociálních
služeb, vyplněno jich bylo však jen 6 uživateli.

Dotazník je zcela anonymní i přesto je některými klienty podepsán.

1. Jsou Vám v zařízení DCJK, o.p.s poskytovány služby sociálního poradenství?
a) ano 5x

c) nevyplněno 1x

b) ne 0

Ano 5x
Nevyplněno 1x
Ano
Ne
Nevyplněno

2. Základní sociální poradenství poskytuje uživatelům potřebné informace, pomoc
a podporu přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

b) nevyplněno 3x

a) ano 3x

Ano

c) ne 0

Ano
Ne
Nevyplněno

Ne

3. Jste spokojeni s poskytovanými službami

a) ano 4x

b) spíše ano 0

c) spíše ne 0

d) ne 0

1x

Ano
Ne
Ano
Ne
Nevyplněno
Výseč 4

nevyplněno

4. V čem Vám sociální poradenství pomáhá

a) vyplněno 3x

b) nevyplněno 3x

Vyplněno
.
Nevyplěno

5. Jste spokojeni s přístupem zaměstnanců vůči Vám

a) ano 5x b) spíše ano 0

Nevyplněno

c) spíše ne 0

d) ne 0

1x

nevyplněno 1x

Ano 5x

Ano
.
Nevyplněno
Výseč 4

6. Byl Vám nabídnut pobyt na SRH a poskytnuty základní informace o SRH?

a) Ano 3 x

b) ne 2x

nevyplněno 1x

Ne 2x

Nevyplněno

Ano
Ne
Nevyplněno

Ano 3x

Zde je prostor pro vaše náměty, připomínky, pochvaly či stížnosti

a) vyplněno 2x

b) nevyplněno 4x

( z důvodu ochrany anonymity tyto komentáře nebudeme zveřejňovat)

