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Ředitel: PhDr.Mgr. Martin Karas, Ph.D.,DiS. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde nás najdete: 

Sídlíme v areálu nemocnice Strakonice, a. s. viz 

označení na mapce pod č. 1 
 

 
 

Kontaktní adresa: 

 

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s. 

Radomyšlská 336, 386 29  STRAKONICE 

 

TEL.: 383 314 334 

       728 199 420 

e-mail: martin.karas.strakonice@seznam.cz 

web: www.dcjk.cz 

číslo účtu ČSOB: 246 931 649/0300  

 IČO 260 97 745 
 

Pracovní doba: 

▪ nepřetržitá 
 

Praxe: 

Zařízení umožňuje vykonávat odbornou praxi 

studentům v oblasti zdravotně-sociální problematiky. 

 

 

 

 
 

 
 

Posláním Dětského centra je poskytovat ohroženým 

dětem a jejich rodinám, nacházejících se ve složité 

životní situaci včasnou podporu a pomoc.  

V rámci Sociální rehabilitace je posláním poskytovat 

uživatelům prostřednictvím 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 je v co nejkratší době 

umožnit dětem návrat zpět do biologické rodiny, 

případně děti umístit do náhradní rodinné péče 

(adopce či pěstounská péče) nebo jiného pobytového 

zařízení. 

 

 

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

obecně prospěšnou, nestátní a neziskovou 

společností poskytující veřejně prospěšné 

sociální služby: 

▪ zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc  

 => z. č. 359/1999 Sb., „o sociálně-právní 

ochraně dětí“ 

▪ Sociální rehabilitaci  

 => dle z. č. 108/2006 Sb., „o sociálních 

službách“ 
 

 

 

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.  

 

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

obecně prospěšnou, nestátní a neziskovou 

společností poskytující veřejně prospěšné 

sociální služby: 

▪ zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc  

 => z. č. 359/1999 Sb., „o sociálně-právní 

ochraně dětí“ 

▪ Sociální rehabilitaci  

 => dle z. č. 108/2006 Sb., „o sociálních 

službách“ 
 

 



ZAŘÍZENÍ  PRO  DĚTI  VYŽADUJÍCÍ  

OKAMŽITOU  POMOC  (ZDVOP) 
 

Poskytujeme: 

▪ pomoc dětem od 0 do 18 let,  

▪ pomoc rodinám s dětmi ve složitých 

životních situacích,  

▪ pomoc při znovu navázání kontaktu 

dítěte s  biologickými rodiči  

▪ pomoc při navázání kontaktu dítěte 

s náhradními rodiči  

▪ pomoc rodinám ohroženým domácím 

násilím včetně možnosti pobytových 

služeb prostřednictvím krizových lůžek  

▪ základní sociální poradenství  

 

Zajišťujeme péči: 

▪ zdravotní  a ošetřovatelskou  

▪ sociální 

▪ zdravotně-sociální  

▪ psychologickou 

▪ rehabilitační 

▪ výchovnou  

▪ pedagogickou 

▪ speciálně pedagogickou a logopedickou  

▪ individuální 

▪ preventivní  a terapeutickou  

▪ právní  

 

 

Děti jsou přijímány na základě:  

▪ rozhodnutí soudu  

▪ smlouvy se zákonným zástupcem dítěte  

▪ smlouvy s nezletilým dítětem  (zpravidla 

od 15 let věku)  

 

Kapacita zařízení: 

▪ celkem 20 dětí, z toho: 

- 10 míst pro děti od narození až 

předškolní děti 

- 10 míst pro děti školní 

 

      
 

 
Cíl činnosti: 

Cílem činnosti je zabezpečit péči o děti, které se z 

různých důvodů ocitly v sociální krizi. Poskytovat 

jim pomoc a podporu v řešení různých sociálních 

problémů tak, aby bylo možné jejich úspěšné znovu 

začlenění do společnosti.  

 

Úzce spolupracujeme s:  

▪ příslušnými úřady sociálně-právní ochrany 

dětí 

▪ krajskými úřady  

▪ dalšími poskytovateli sociálních služeb 

 
ZDVOP má pro pobyt dětí k dispozici 2 kuchyně, 

2 herny, 3 ložnice pro menší děti, 5 ložnic starších 

dětí, návštěvní místnost, ošetřovnu, provozní               

a skladovací prostory, hřiště.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Úhrada: 

Úhrada nákladů za poskytování ochrany a pomoci 

dítěti v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

je stanovena dle § 42b-e  zákona č. 359/1999 Sb. 
 
Návštěvní hodiny: Po - Pá 

▪ od 8.00 do 15.30 hodin 

▪ individuální návštěvy mimo stanovenou dobu 

je možno předem domluvit s ředitelem nebo 

sociální pracovnicí zařízení 

▪ návštěvy je nutné domluvit vždy alespoň den 

předem 

 
 
O děti pečuje odborný multiprofesní personál, který 

se jim snaží co nejvíce přiblížit život v rodině. 

Pracovníci poskytují dětem péči s ohledem na jejich 

věk, předpoklady, sociokulturní a další potřeby, které 

směřují k jejich maximálnímu rozvoji, k zajištění 

vývoje a ochrany. 

V souvislosti se zájmy dítěte se daří díky spolupráci 

s Krajským úřadem Jihočeského kraje a s dalšími 

obecními úřady obcí s rozšířenou působností rychle 

připravovat podklady pro umístění dětí do biolo- 

gických či náhradních rodin. 

Jedinečností tohoto zařízení je zejména možnost 

umisťovat sourozenecké skupiny tak, aby nemusely 

být děti rozděleny z důvodu věku (pro děti od 0-18 

let). 

 



 


