
 

 

 

 

 

 

 



 1 

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP)  

zařízení sociálně - právní ochrany dětí 

 

Právní forma 

Zřizovatel: Sanatorium Javorník, s. r. o. 

Název: Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.  

Zkrácený název: DC JK, o. p. s. 

Logo: Společnost pouţívá vlastní grafické logo s názvem  

Působnost: Jihočeský kraj 

 Česká republika 

Adresa: Radomyšlská 336,  

 386 29  STRAKONICE  

 ČESKÁ REPUBLIKA 

Telefon: 383 390 569 – ředitel  Mgr. Martin Karas 

 383 314 334 – přepojovací linka 

Mobil: 728 199 420 - ředitel  Mgr. Martin Karas 

FAX.: 383 380 200 

Webové stránky: www.dcjk.cz  

e - mail: info@dcjk.cz 

 karas@dcjk.cz 

 martin.karas.strakonice@seznam.cz 

Bankovní spojení: 175 996 188 / 0600 

IČO: 260 97 745  

Právní rámec: Zákon o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. 

mailto:karas@dcjk.cz
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Úvodní slovo o společnosti DCJK, o. p. s. 

Obecně prospěšná společnost s názvem Dětské centrum Jihočeského kraje byla zaloţena 

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, vloţka 118. Hlavním cílem společnosti je poskytování sociálních 

a zdravotních sluţeb pro dětské klienty Jihočeského regionu a sluţby pro potřebné rodiny 

s dětmi. 

Dále poskytujeme veřejně prospěšné sluţby, s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany 

dětí v rozsahu: 

- pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

- zřizování a provoz zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc 

 

Společnost zřídila v rámci registrované sociálně právní ochrany 

dětí 

- Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc (ZDVOP), které není samostatnou 

právnickou osobou. 

- Sociální rehabilitaci, které není samostatnou právnickou osobou. 

 

Statutární orgán: správní rada 

předseda: Petr Hladík 

členové: MUDr. Tomáš Fiala 

 Ing. Jiří Benda 

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

Posláním DCJK, o. p. s. je poskytovat dětem a jejich rodinám pomoc v nejširším slova 

smyslu. Smyslem další pomoci je poskytovat komplexní sluţby tak, aby od nás uţivatelé 

odcházeli nezávislí, samostatní a co nejlépe připraveni zvládat situace běţného rodinného 

ţivota.  

 

Cíle ZDVOP 

Cílem činnosti je zabezpečit péči o děti a matky, které se z různých důvodů ocitly v sociální 

krizi, poskytnout jim pomoc a podporu v řešení různých sociálních problémů tak, aby bylo 

moţné jejich úspěšné začlenění do společnosti, a to zejména dětí zpět do biologické 

nebo náhradní rodiny.  

Našim hlavním cílem však je aktivně usilovat o naplnění Úmluvy o právech dítěte. 

 

Pro dosažení cílu a poslání bude organizace vyvíjet zejména následující činnosti: 

 všemi dosaţitelnými prostředky zajišťovat péči a ochranu svěřených dětí v souladu 

s moderními trendy zdravotní a sociální oblasti. 

 v maximální moţné míře usilovat o zdravý vývoj osobnosti dítěte, přiměřenou sanaci 

rodiny dítěte, případně zajištění adekvátní náhrady rodiny dle platné legislativy ČR 

 poskytovat vhodné a dostupné sluţby na základě potřeby dětí, osamělých rodičů 

s dětmi a rodin s dětmi v souvislosti s krizí v rodině, přičemţ primární je vţdy zájem 

dítěte 

 umoţňovat kontinuální vzdělávání svých pracovníků a podporovat odborné diskuze 

jako prevenci před profesní stagnací  

 spolupracovat s dalšími státními i nestátními subjekty, které se podílejí na péči 

a ochraně dětí na národní, případně mezinárodní úrovni 

 zajistit dostupnost informací o činnosti pro laickou i odbornou veřejnost  
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Sociální rehabilitace 

Cílem sociální rehabilitace je poskytovat sociální sluţby matkám nebo rodinným 

příslušníkům za účelem dosaţení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti na základě 

rozvoje jejich specifických schopností a dovedností, posilování návyků pro výkon běţných, 

pro samostatný ţivot nezbytných činností. 

Cílem této sluţby je téţ pomoci uţivatelům v zácviku a osvojení si dovedností spojených 

s péčí o dítě, kdy je kladen veliký důraz na upevnění vztahu mezi rodičem a dítětem. 

V souvislosti s péčí o děti prostřednictvím sluţeb sociální rehabilitace zajišťovat informační 

a zácvikový servis pro matky a těhotné ţeny, které postrádají zázemí, matkám, které řeší 

obtíţnou ţivotní situaci v souvislosti s diskrétním porodem. 

 

Pro dosažení poslání bude organizace uživateli poskytovat  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 

záleţitostí  

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

 další činnosti poskytované sluţby  
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Hlavní cíle sociální rehabilitace 

 Vytvoření uţivatelsky vnitřního prostředí nahrazujícího našim uţivatelům v co nejširší 

míře domov 

- umoţnit dle moţností uţivatelům ţít podle dosavadních návyků 

- poskytovat sluţby na míru 

- rozšiřovat nabídku pracovních a zájmových aktivit 

- podporovat vyuţívání metod stíţnosti a pochvaly 

- podporovat vytváření a udrţování vztahů uţivatelů se společností 

- podporovat uţivatele v proţívání samostatného ţivota, partnerských vztahů 

a jejich zasvěcení do pracovního procesu 

- trvale rozvíjet osobnost všech uţivatelů a jejich duševní i tělesné 

schopnosti 

- rozvíjet a respektovat citový ţivot uţivatelů a umoţnit jim navazovat 

přátelské, rodinné a mezilidské vztahy 

- normalizovat ţivot uţivatelů tak, aby se co nejvíce přibliţoval běţnému 

ţivotu 

- systematicky, společnými silami vytvářet nové moţnosti ke zvyšování 

všech schopností a dovedností uţivatele, a tím zlepšovat jeho kvalitu ţivota 

- respektovat a uplatňovat práva uţivatele, podílet se na plánování a průběhu 

sociální sluţby, která mu je poskytována 

- respektovat právo uţivatele vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stíţnosti 

 Zaměřit se na nový přístup k práci s uţivatelem, vykročení z tradičního pohledu 

na podporu a péči o jednotlivé uţivatele 

- zdokonalování tvorby individuálních plánů, osobních cílů a potřeb 

- týmová spolupráce všech zainteresovaných pracovníků a rodinných 

příslušníků při individuální péči o uţivatele 

- zdokonalování vedení písemných individuálních záznamů o průběhu 

poskytování sociální sluţby a hodnocení průběhu poskytování soc. sluţby 
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- zapojovat uţivatele na utváření obsahu poskytované sluţby a na hodnocení 

postupů sluţby jako zpětné vazby 

 Získání kvalifikovaného personálu zajištěním účasti pracovníků na projektech 

a školeních, které jim umoţní seznámit se s novými a moderními metodami práce 

a komunikace, orientující se na všechny oblasti lidských potřeb 

- postupné vyškolování všech pracovníků 

- proškolení pracovníků pro pouţívání opatření omezujících pohyb 

- účast na seminářích zaměřených na problematiku poskytovaných sluţeb 

 

Rozvojové cíle sociální rehabilitace 

 Rozvoj týmové spolupráce všech pracovníků 

- poskytovat sluţby na profesionální úrovni 

- prosadit změny v myšlení a chování personálu 

- neustále zdokonalovat týmovou spolupráci všech pracovníků zařízení 

- zdokonalovat systém řízení organizace, rozdělení kompetencí a pravomocí 

mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem pracovních povinností 

a aktivit a zajištění zpětné vazby 

- umoţnit pracovníkům získávat průběţně nové znalosti, informace 

a zkušenosti v práci na svěřených úsecích 

- naplnit zákon o sociálních sluţbách 

- zvyšovat kvalifikaci 

- poskytovat pracovníkům supervizi, popř. průběţně provádět případové 

supervize 

- počítačová gramotnost 

- zavést metodu sebehodnocení jako nástroj pro zvyšování kvality 

- poskytovat sluţby na základě individuálních potřeb uţivatele 

- zlepšit technické a materiální vybavení zařízení 
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- přiblíţit se co nejpřirozenějšímu prostředí ve vztahu ke společnosti 

- poskytovat veškeré sluţby na základě individuálních potřeb uţivatele 

 Rozvíjet a upevňovat spolupráci s ostatními subjekty poskytující sociální sluţby 

v regionu 

- permanentně zdokonalovat systém řízení organizace 

- neustále zlepšovat technické a materiální vybavení zařízení 

- přibliţovat se co nejpřirozenějšímu prostředí ve vztahu ke společnosti 

- zajišťovat podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení 

s ohledem na potřeby uţivatele 

 

Uživatelé služeb sociální rehabilitace 

 matka nebo rodinný příslušník, který potřebuje pomoci v zácviku a osvojení 

si dovedností spojených s péčí o dítě 

 matka nebo rodinný příslušník, jejichţ dítě bylo svěřeno do zařízení Dětského centra 

v rámci výkonu sociálně - právní ochrany 

 matka nebo rodinný příslušník, jejichţ dítě by mohlo být svěřeno do 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 náleţitosti 

této sluţby (např.: svěření dítěte do péče, mladistvý rodič apod.)  

 matky řešící obtíţnou ţivotní situaci v souvislosti s diskrétním porodem 
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V ZDVOP jsou přijímány děti na 

 základě rozhodnutí soudu 

 ţádost obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti 

 ţádost zákonného zástupce dítěte 

 ţádost dítěte 

 

Popis zařízení 

Provoz a činnosti společnosti jsou zaměřeny zejména na výkon sociálně - právní ochrany dětí, 

k jejímuţ výkonu získala společnost oprávnění v dubnu roku 2006. Primárně se zaměřuje 

na péči o děti, které byly umístěny do zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Zařízení 

poskytlo v roce 2006 pobytové sluţby pro děti do věku 6 let, spojené s intervencemi v rámci 

řešení jejich sociální situace.  

V roce 2007 poskytlo zařízení pobytové sluţby pro děti do 12 let. DCJK, o. p. s. je zařízení 

pro děti vyţadující okamţitou pomoc, kdy mohou být poskytnuty sluţby dítěti od narození 

do 18 let věku. 

V souvislosti s rekonstrukcí a organizačním přemístěním provozních prostor v bývalém 

pavilonu dětského oddělení v nemocnici ve Strakonicích, byla na sklonku roku 2006 původní 

kapacita zařízení rozšířena z 12 lůţek na 20 lůţek. 

V roce 2007 pokračuje rekonstrukce další části pavilonu, který je určen k poskytování sociální 

rehabilitace. Sociální rehabilitace je sluţba sociální prevence, určena lidem k získávání 

dovedností spojených s péčí o dítě. Tato rekonstrukce bude dokončena v srpnu 2008, 

kdy je plánováno rozšíření kapacity těchto sluţeb a v průběhu září 2008 proběhne slavnostní 

otevření tohoto pavilonu. 

Pro pobyt dětí má ZDVOP k dispozici 2 kuchyně, 2 herny, 3 místnosti pro pobyt kojenců, 

2 loţnice batolat, návštěvní místnost, ošetřovnu, sanitární místnost, provozní a skladovací 

prostory, pokoj určený dětem staršího školního věku. V rámci sociální rehabilitace 

je v zařízení k dispozici 1 bytová buňka určená matce s maximálně 2 dětmi. Bytová buňka 

je standardně vybavena nábytkem, součástí buňky je přilehlá koupelna se sociálním 

zařízením.  
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Pro děti je zajišťována komplexní péče dle vyhodnocení jejich potřeb, zejména péče 

zdravotnická, výchovná, psychologická a sociální. O děti pečuje odborný personál, 

který se snaţí co nejvíce se přiblíţit výchově v rodině. 

Zařízení spolupracuje s orgány sociálně – právní ochrany dětí a dalšími institucemi. 

Na prvním místě dbá o nejlepší zájem dítěte. V souvislosti se zájmy dítěte co nejrychleji 

připravuje podklady vhodné pro další umístění do náhradní rodinné péče (dále jen „NRP“). 

Zařízení poskytuje komplexní péči o dítě s ohledem na jeho věk, předpoklady, sociokulturní 

a další potřeby dle zákona a směřuje k maximálnímu moţnému rozvoji a zajištění vývoje 

a ochrany dítěte. 

Všichni pracovníci DCJK, o. p. s. v průběhu pracovního výkonu, dbají na maximální 

bezpečnost dětí. 

 

Personál v roce 2007 

ředitel zařízení:   Mgr. Lenka Broţová 

sociální pracovnice:  Dana Vlášková 

sekretářky:  Eva Kotounová 

  Milena Adlerová 

psycholog:  PhDr. Adéla Doleţalová 

psycholog, spec. pedagog: PeadDr. Ludmila Jelínková 

pediatr:   MUDr. Martin Gregora 

logoped:   Mgr. Jana Vavřincová 

vedoucí sestra:   Zdeňka Tomášková 

všeobecné sestry:  Zdeňka Hokrová 

Dana Naakeová 

    Monika Kulířová 

    Lucie Kůtová, DiS. 

    Hana Hacklová 
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    Lenka Štěpánková 

    Pavlína Dajková 

    Ladislava Vozobulová 

    Ludmila Kůrková 

    Eva Hájková 

    Anna Kašparová 

    Erika Hudcová 

Jitka Peikerová  

Petra Provazníková     

výchovný pracovník: Pavla Sajfrídová 

    Jaroslava Chmielová 

sanitářky:   Jana Voříšková 

    Magda Šochmanová 

    Blanka Vavroňová 

    Jana Makovcová 

    Čejková Libuše 

pomocný personál:  Jiřina Hromádková 

Lucie Kuchařová 

dále:    Eva Pavelková 

Denisa Březinová 

Marie Chocholová 

Iveta Vachulková 

dobrovolníci:   Miroslava Lechnýřová 

    Veronika Lechnýřová 

    Kateřina Štěrbíková 

    Martina Spišská 
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    Kateřina Marková 

    Květa Doušková 

    Jiřina Hromádková 

 

V souvislosti se speciálními potřebami dětí je zajištěna další odborná péče (fyzioterapeut, 

neurolog, ortoped, ... ) 

 

Spolupracujeme s těmito subjekty 

ZŠ Strakonice, ul. Jiřího z Poděbrad    Azylový dům, Strakonice 

Sanatorium Javorník, dětská ozdravovna   KÚ České Budějovice 

Základní umělecká škola ve Strakonicích   DD Volyně 

WHO, regionální kancelář, Praha    SVP České Budějovice 

Dětský diagnostický ústav, Homole    Intervenční centrum, ČB 

Občanské sdruţení Koník, Strakonice   Nemocnice Strakonice 

Humanitární organizace, ADRA- Praha   Nemocnice ČB 

Pracovníci orgánů sociálně právní ochrany v příslušných odborech 

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, České Budějovice 

Krizové centrum pro matku a dítě, Kostelec u Hluboké n.Vltavou 

MUDr. František Schneiberg, vedoucí Ústavu soc. medicíny a veř. zdravotnictví, Praha 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zdravotně sociální fakulta 

Střední odborná škola Volyně a Státní jazyková škola 
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Akce v roce 2007 

Leden Nový rok 2007 

 Novoroční ohňostroj 

Únor Dětský maškarní bál 

Březen Skupovy Strakonice 

 Jarní prázdniny – ozdravný pobyt na Javorníku 

Duben Velikonoční pomlázka 

Květen Ohňostroj 

Červen Oslava Dne dětí  

 Celodenní výlet batolat na podskalí  

Červenec Letní koupání 

 Pobyt na Javorníku 

Srpen Soutěţe v parku – ukončení prázdnin - Adra 

 Září Václavská pouť 

 Ohňostroj 

Říjen Návštěva fotbalového utkání 

 Návštěva hokejového utkání 

Listopad Pouštění draků pod OD Hvězda 

Prosinec Mikulášská nadílka  

 Návštěva psího útulku 

 Štědrý den v Dětském centru 

 Adventní koncert v Českých Budějovicích  
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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

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

Do zařízení bylo přijato: 

Rok Přijato dětí Průměrný věk Průměrná doba pobytu 

2006 31 9 měsíců k 31.12.2006 => 100 dní 

2007 43 2 roky k 31.12.2007 = > 90 dní 

 

K důvodům umístění dítěte do zařízení vedou zejména následky nedostatečné péče, 

závaţná sociální nebo krizová situace v rodině, nezajištěná péče či odmítnutí dítěte matkou. 

 

Rok 2007 

Věk nejmladšího přijatého dítěte byl 5 dny, nejstaršímu dítěti bylo v době přijetí 12 let. 

Děti byly ze zařízení umístěny do náhradní rodinné péče (23,3 %), zpět do biologické rodiny 

(34,9 %), do jiného zařízení (30,2 %) a neumístěno - dosud v zařízení (11,6 %). 

 

V rámci pomoci rodině při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě poskytlo zařízení: 

rok Přechodný pobyt spojený se zácvikem v péči o kojence a předporodní péčí 

2006 6 dospělých osob 

2007 9 dospělých osob 

 

Zařízení zajišťuje přípravu a podklady pro řízení o náhradní rodinné péči, odpovědní 

pracovníci se zúčastňují sborů NRP a konzultují poznatky o dítěti s odborníky v této oblasti. 
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Finanční zpráva 

Informace o použitých účetních metodách: 

Společnost vede 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, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.  

 

Vlastní jmění: 

Rok Vlastní jmění společnosti (v tisíc Kč) 

2006 + 1.586  

2007 + 5 951 

 

V následující tabulce je podrobný rozpis za rok 2007: 

NÁZEV 
STAV 1.1.2007 

(V TIS KČ) 

POHYB 2007 

(V TIS KČ) 

STAV 

31.12.2007  

(V TIS KČ) 

Dary 350 710 1 060 

Vklad zakladatele 20 0 20 

Dotace od JčK na pořízení 

dlouhodobého majetku 1 216 
3 779 

4 871 
- z toho vyčerpáno na odpisy 124 

Celkem 1 586 4365 5 951 
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Výsledek hospodaření za rok 2007:  

Výsledek hospodaření 2006 (v tis Kč) 2007 (v tis Kč) 

Hlavní činnost -1 074 259 

Hospodářská činnost 0 0 

Celkem -1 074 259 

 

Zaměstnanci a mzdové náklady za rok 2007: 

Podrobné informace o počtu zaměstnanců a mzdových nákladech jsou v tabulce. 

Název 2006 (v tis Kč) 2007 (v tis Kč) 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců za dané období 16 20 

Celkové osobní náklady 3 804 5142 

Z toho - mzdové náklady  2 709 3671 

            - sociální náklady 1 095 1471 

            - odměny členům  statutárního  orgánu 0 0 

Dotace na mzdové náklady  od Úřadu práce 161 207 
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Náklady a výnosy podle jednotlivých druhů za rok 2007:  

V následující tabulce je uvedeno meziroční srovnání nákladů a výnosů společnosti : 

Název 2006 (v tis Kč) 2007 (v tis Kč) 

Spotřeba materiálu 484 649 

Spotřeba energie 293 513 

Opravy a udrţování 24 158 

Cestovné 21 8 

Reprezentace   

Ostatní sluţby 881 1 961 

Mzdové náklady 2 709 3 671 

Zákonné sociální pojištění 948 1 259 

Zákonné sociální náklady 27 212 

Ostatní sociální náklady 120  

Daně a poplatky  1 

Ostatní pokuty a penále 1 3 

Odpis nedobytných pohledávek   

Úroky 20 21 

Jiné ostatní náklady 40 75 

Odpisy majetku 24 156 

Náklady celkem 5 592 8 687 

Zúčtování fondů 9 124 

Příspěvek soc. práv. ochrana dětí 452 2 277 

Provozní dotace JČK 1550 6 121 

Příspěvek na pobyt 22 35 

Ostatní výnosy 2485 389 

Výnosy celkem 4 518 8 946 

Výsledek hospodaření -1 074 259 
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Informace v médiích 

O činnosti Dětského centra informuje : 

 

Strakonický deník      Strakonická TV 

Český rozhlas       Mladá fronta 

Informační šot proběhl v ČT 1    Web 

Sponzoři a dárci 

V roce 2005 - 2006 nás finančně sponzorovali nebo nám přispěli hmotným darem 

tyto subjekty: 

 

p. Trávníček Miroslav      EIVO Czech Pet, Praha 

Českobratrská církev evangelická    ČB Development Č.B. 

JIHOSPOL Strakonice      VH-TRES, s. r. o.    Č.B. 

obec Katovice       SDH Katovice 

obec Radomyšl       Ing.Hajdušek Tomáš 

Sbor dobrovolných hasičů     Brit Tex s. r. o. 

EKOEKO Č.B.       ELEKTRO Němcová 

manţelé Floriánovi, Strakonice     ZZN Strakonice 

Bazar kočárků Folkmannová     DENIOS Strakonice 

Víznerová, Cuhrová      ČSŢ Radomyšl 

Irena Fialová, MUDr. Pavelková    Sedlická strojírna s. r. o. 

Mateřské centrum Kvítek-Písek     manţelé Kasíkovi, Praha 

Nadační fond Gymnázia Strakonice    Nadace Adra 

VZP        Lexová Pavla,Strakonice 

obec Radomyšl       Smáhová Zuzana, Nýrsko 

Marková Alexandra, Strakonice     Kohoutová Eva, Praha 

Kimberly-Clark s. r. o, Praha 8     Michal Zelinka, Strakonice 

Centrum pro zdravotně postiţené    Dura Automotive CZ, Strakonice 

Raba Tomáš, Nový Draţejov     Raba Karel, Strakonice 
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Great Wall Group, prodejna ESSE, Strakonice   AGRICO, Třeboň 

Kohoutová Eva, Mokrá, koj.zboţí, Strakonice   ABOSS Group 

Metal Progres Strakonice spol., s.r.o    MUDr. Pelíšek Michal 

Radek Vondrášek, Strakonice 612    GPL Invest s.r.o, České Budějovice 

Management Metal Progr. - p.Sekyrová Ivana   Kubová Jana Ing. 

manţelé Makrlíkovi, České Budějovice    Kadečková Irena 

KEIBEL Miroslava, BISO Strakonice    Vaněk František 

Sdruţení rodičů ZŠ Poděbradova(pí Hanzlíková Zdeňka) STRADE CZ 

Papírnictví od Kamenného mostu, Louţenská Libuše, Písek 

Hrdlička Ivan-autorizovaný distributor olejů a maziv Shell, Strakonice 

V roce 2007 nás finančně sponzorovali nebo nám přispěli hmotným darem tyto subjekty: 

 

Great Wall Group, prodejna ESSE, Strakonice   JIHOSPOL Strakonice 

Kouba Miroslav, Lčovice u Čkyně, Bazar kol    Kázmerová Jitka, Chomutov 

MUDr. Pavelková Jiřina, Strakonice     manţelé Vandovi, Prachatice  

EKOEKO, České Budějovice      Kimberly-Clark s.r.o., Praha 8  

ZŠ a MŠ Pováţská, Strakonice      paní Burianová- České Budějovice  

Ing. Kratochvíl Petr, Strakonice     DM drogerie České Budějovice 

Nadační fond Gymnázia Strakonice - IV.A    Hořejší Jan, Praha  

Nadační fond Gymnázia Strakonice - IV.B    ČEPS a.s. Praha 

Klub slovenských dotyků, České Budějovice    obec Radomyšl 

Alice Jankovská - Hračky u Čápa, Strakonice    M. Boudová, Zálesí 

Ing. Keibel Miroslava, BISO Strakonice   Dura Automotive CZ, Strakonice 

Ing.Hajdušek Tomáš      Sport Horaţďovice 

Kvítek – Dětské centrum, Písek     pan Grauer 

Městské kulturní středisko, Strakonice    Nadace Adra 

Elektro – Jankovský, Blatná     Manţelé Fouňovi 

Novotný Ladislav       
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Touto cestou bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat všem lidem, kterým není 

lhostejný osud našich dětí, i všem těm, kteří nám svou prací pomohli a neustále 

pomáhají k dalšímu rozvoji Dětského centra.  

Upřímně děkujeme všem zveřejněným i anonymním dárcům, kteří nám přispěli 

a přispívají věcnými nebo finanční dary.   

Nesmírně si vážíme podpory, které se nám od Vás dostalo a pevně věříme, 

že i v budoucnu budeme mít příležitosti díky Vaší velké pomoci, obětavosti a štědrosti 

dělat dětem bez rodin svět barevnější a krásnější. 

 

         S úctou DCJK, o. p. s. 

 

Dobrovolníci, odborné praxe 

V roce 2007 nám přišlo doplňovat herní aktivity 7 dobrovolníků, kteří zároveň pomáhali jako 

doprovod při vycházkách. 

Zařízení také umoţňuje vykonávat odbornou praxi studentů v oblasti zdravotně - sociální 

problematiky a v roce 2007 zajistilo výkon praxe pro 24 studentů. Zároveň jsme klinickým 

pracovištěm Jihočeské univerzity, zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích, 

s jejímiţ zástupci konzultujeme odbornou problematiku. 

 

Plánované aktivity v roce 2008 

V roce 2008 je plánována rekonstrukce další části objektu. Naší snahou je rozšíření sluţeb 

Dětského centra Jihočeského kraje, o. p. s. o sluţby hydroterapie.  

Dále je na rok 2008 plánovaná  rekonstrukce dalších prostor zařízení DCJK, o. p. s. 


