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1. Úvodní slovo
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království bylo zřízeno
v roce 2008. Řídí se zákonem 359/1999 Sb, o sociálně právní ochraně dětí, § 42 a má
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Náplň naší práce je velmi náročná, přesto krásná. Setkáváme se s různými dětskými osudy.
Na čas jsme součástí života těchto dětí. Když pobyt je zakončen šťastným koncem, což je
v drtivé míře návrat domů, jsme plni uspokojení ze záslužné činnosti. A nadále zůstávají
vzpomínky a dlouho přetrvávající kontakt, kde nás děti vyhledávají, píší nám a telefonují.
Často nám děti zasahují i do soukromého života. Práce s dětmi nemá limity.
Náš tým je silný a spolehlivý díky všem spolupracovníkům a velké podpory našeho
provozovatele – Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov a našeho zřizovatele
Královéhradeckého kraje, jehož pracovníci nám jsou ochotni pomáhat a poradit i v dobách
plných změn. Také jsme vděční za podporu všem spolupracujícím subjektům a sponzorům,
bez nichž by naše činnost byla náročnější.

2. Informace o organizaci, popis činnosti, spolupracující orgány,
zařízení
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království je
provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818,
příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje se nachází nedaleko města Dvůr Králové
nad Labem, těsně u obce Nemojov, nad přehradou Les Království, na hlavní trase Dvůr
Králové nad Labem – Hostinné, Vrchlabí, Krkonoše.
Areál zařízení je 5 ha. V areálu je mnoho míst pro dětskou aktivitu, včetně venkovního
zakrytého bazénu, slavnostního ohniště, lanového centra, prolézaček a sportovního hřiště.

Spolupracujeme s odděleními sociálně právní ochrany dětí městských úřadů a magistráty
nejčastěji v Královéhradeckém kraji. Ale ze zákona máme působnost celorepublikovou, proto
se nám v zařízení občas vyskytne nezletilé dítě i z jiných částí republiky.
Našimi partnery jsou i dětské domovy, diagnostický ústav, úřady práce, další ZDVOPy,
odborníci jako jsou psychologové, psychiatři, lékaři a ostatní.

2

Zařízení pro Děti Vyžadující Okamžitou Pomoc při Dětské ozdravovně Království
Nový Nemojov 150, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Velkou oporou v naší nelehké práci je nám paní ředitelka Mgr. Šantrochová a ostatní
pedagogové ze Základní školy Strž ve Dvoře Králové nad Labem. Až nad rámec svých
pracovních povinností se věnují příchozím dětem umístěných v našem zařízení, nejen
v oblasti vzdělávání, ale i ve volnočasových kroužcích. Ve všech spektrech své práce
respektují náhlé přijetí přicházejících dětí i okamžité ukončení školní docházky v této škole.
Děkujeme všem ze ZŠ Strž za spolupráci v roce 2016.

Další skvěle spolupracující školou je Základní škola a Praktická škola ve Dvoře Králové,
kterou děti ve ZDVOPu navštěvují. Víme, že s „našimi dětmi“ bývá práce složitá.
Děkujeme všem z PrŠ a ZŠ za spolupráci v roce 2016.

Novou spolupráci jsme navázali s mateřskou školkou v Nemojově, kde jako jedni z mála z
okolí nám byli ochotni vyjít vstříc a přijímat školkové děti. Předškolní příprava je velmi
důležitá pro vývoj dítěte, zvládnutí předškolních návyků a pomáhá dítěti při nástupu do
školního vzdělávání.
Děkujeme za spolupráci v roce 2016 všem z MŠ Nemojov, nejen kolektivu zaměstnanců,
ale i rodičům ostatních dětí ve školce, víme, že „naše děti „ jsou více náročné.

Vzhledem k tomu, že ve ZDVOP jsou umístěni starší nezletilí, má naše zařízení navázánou
spolupráci i se středními školami a učebními obory v kraji.

Výbornou spolupráci máme i s Domem mládeže Jedničkou ve Dvoře Králové, kde je
umožněno „našim“ dětem navštěvovat zájmové kroužky a různé výlety a akce, jako například
výlet do České televize.

V roce 2016 jsme u nás opakovaně uvítali studenty z učebního oboru – kadeřník/kadeřnice
ze Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, spolu s paní
Vejdělkovou, mistrovou odborného výcviku. „Naše děti“ uvítaly rady a péči i v oblasti
kosmetiky od profesně zdatných mladých lidí, protože i děti u nás dbají o svůj vzhled a vizáž.
Studenti se v rámci své praktické výuky postarali dětem o úpravu stávajících vlasů i zcela
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nové účesy. Paní mistrová, spolu se svými svěřenci (nejsou to zdaleka jen dívky), navštěvují
děti umístěné v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pravidelně. Pokaždé jsou
netrpělivě očekáváni a výsledek vykouzlí radost nejen na dětských tvářích. Pro mnohé z dětí
se jedná o první zkušenost s touto profesí, pro některé může být inspirací pro jejich budoucí
profesní působení. U malých dětí úpravě vlasů leckdy předchází chvíle přemlouvání, nicméně
zvědavost a pozornost vždy zvítězí. Velmi si vážíme spolupráce s touto střední školou a
zejména s paní Vejdělkovou, u kterých obdivujeme jejich trpělivost a klidný přístup k
praktickému předávání informací svým studentům. Děkujeme i panu řediteli Mgr. Vojtěchovi
za umožnění této aktivity.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

3. Poslání, cíle, cílová skupina
Poslání: Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, č. 359/1999 Sb.
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc (dále jen ZDVOP)
dítěti:
 ocitlo-li se bez jakékoliv péče
 je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen
 tělesně nebo duševně týranému nebo zneužívanému
 ocitlo-li se bez péče přiměřené jeho věku


nacházejícímu se v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena
jeho základní práva.

Ochrana a pomoc spočívá:
 v uspokojování základních životních potřeb včetně ubytování
 zajištění lékařské a zdravotní péče
 poskytnutí psychologické péče
 zajištění další odborné péče dle potřeby dítěte
 plnění povinností souvisejících se vzděláváním

4

Zařízení pro Děti Vyžadující Okamžitou Pomoc při Dětské ozdravovně Království
Nový Nemojov 150, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Cíle:
Cílem je poskytnout ohroženému dítěti bezprostředně bezpečné prostředí a pomoc, spočívající
zejména v:
 poskytnutí stravy a pokrytí základních potřeb (umožnění hygieny, nabídka čistého
oblečení, vhodné obuvi)
 zajištění zdravotní péče pokud je nutná
 zajištění psychologické, psychoterapeutické, případně psychiatrické pomoci
 zajištění řádné školní docházky a dalších stupňů vzdělávání (sebevzdělávání a příprava
do školy za nápomoci vychovatelů a speciálního pedagoga)


zajištění volnočasových aktivit, podpora v zájmových činnostech

 vzdělávání ve společenských vztazích (občanská výchova, etika, základy slušného
chování)
 umožnění a zprostředkování kontaktu s rodinou, osobní, písemný, telefonický.
 zajištění rodinné terapie za pomoci psychologa v zařízení.
Rodičům nabízíme:
 Návštěvy rodičů v zařízení
 Individuální pohovory
 Sociálně – právní poradenství
Děti učíme, aby jim záleželo na prostředí, ve kterém žijí. A vedeme je k tradicím.
Cílová skupina:
Pomoc a péče je poskytována dětem ve věku od 0 let a maximálně do 18 let.
Posouzení přijetí nezletilého dítěte je individuální, s ohledem na věk a stav dítěte. Umístění
dětí s duševním, mentálním, fyzickým a jiným postižením je limitováno prostorami a
možnostmi personálu. V případě akutní potřeby přijímáme každé dítě bez ohledu na užší
vymezení cílové skupiny.
Činnosti poskytované ZDVOP mají charakter okamžité krizové pomoci. Odborná pomoc je
určena ohroženým dětem, ale také jejich rodinám s primárním cílem zlepšení podmínek v
rodině, aby byl možný návrat dítěte zpátky domů.
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4. Pracovní tým – zaměstnanci, organizační struktura

ředitelka zařízení

vedoucí
vychovatelka

sociální
pracovnice

Pracovník
SPODzdravotní stav
dětí

psycholog

hospodářka

kuchařky

pracovníci
poskytující
SPOD vychovatel

úklidové
pracovnice

6

obsluha
prádelny

údržbář
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Seznam pracovníků vykonávajících SPOD v roce 2016

Provoz zařízení je nepřetržitý, celoroční. Pracovní doby některých pracovníků jsou v tabulce.
Uvedený kontakt je na pracovníka SPOD, který je momentálně ve službě, z tohoto důvodu
uvádíme stejné telefonní číslo. Přijetí dítěte je možné kdykoliv i v nočních hodinách.
Děkujeme našim pracovníkům za jejich skvěle odvedenou práci. Děti s námi i po ukončení
pobytu udržují kontakt. A je to především vztahem našich pracovníků k nelehké práci, leckdy
nevděčné práci. Je opravdu velmi těžké udržet rovnováhu v kolektivu dětí různého stáří,
zážitků a minulosti. Děti stále přicházejí a odcházejí a vždy se naruší křehká rovnováha ve
skupině.
jméno zaměstnance

pracovní pozice

Mgr. Rážová Helena

Ředitelka zařízení

Bc. Vladimíra Zilvarová
Mgr. Zuzana Rückerová
PhDr. Ing. Tomáš Nýdrle

Sociální pracovnice
Ved. vychovatelka
psycholog

Soňa Darvašová

Pracovník SPOD

Stanislava Špačková

Pracovník SPOD

Edita Erwerthová

Pracovník SPOD

Ivana Klustová

Pracovník SPOD

Jana Horáková

Pracovník SPOD

Věra Grusová

Pracovník SPOD

Dagmar Bergerová

Pracovník SPOD

Hana Hulíková

Pracovník SPOD

Marcela Urbanová

Pracovník SPOD

Tomáš Vodvárka

Pracovník SPOD

Lucie Francová

Pracovník SPOD

Mgr. Jiřina Burešová

Pracovník SPOD

Tereza Matoušková

Pracovník SPOD

Petr Pokrupa

Pracovník SPOD

Bc. Adéla Bopková

Pracovník SPOD

Mgr.et Mgr.Zuzana Bílková
Vladimíra Kupská

Pracovník SPOD
Pracovník SPOD
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telefon
603518092,
499397543
725 130 598,
499 397 605
724 896 174
601 583 055
731 441 278
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,

Pracovní doba- aktivní
8:00 – 15:00 hod
8:00 – 15:00 hod
8:00 – 15:00 hod
8:00 – 15:00 hod
8:00 – 15:00 hod
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Vlastimil Burýšek

Pracovník SPOD

Jana Machková st.

Pracovník SPOD

Michaela Šklíbová, DiS.

Sociální pracovnice

499 397 542
731 441 278,
499 397 542
731 441 278,
499 397 542
725130598,
499 397 542

8:00 – 15:00 hod

Děkujeme pracovníkům za jejich odvedenou práci a nadstandardní přístup k umístěným
dětem i svým kolegům.
Dětem dáváme vždy něco navíc.

5. Informace o jednotlivých střediscích
ZDVOP při Dětské ozdravovně nemá středisko v jiném místě, veškerá činnost je soustředěna
v jedné budově.
Seznam činností ZDVOP:
 zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte spočívající v poskytování ubytování,
stravování a ošacení
 poskytuje výchovnou péči
 zajišťuje poskytování zdravotních služeb
 poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu
dítěte, zlepšení rodičovských dovedností
 zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte, získání náhledu rodiny na
problematickou situaci a zvýšení motivace rodiny k řešení situace,
 zlepšení komunikace mezi rodiči, mezi dítětem a rodičem a dosažení zlepšení
rodinných vztahů prostřednictvím nácviku rodičovských kompetencí a rodinné
psychoterapie
 zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy
 vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí
 poskytuje dítěti odbornou pomoc prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa
a speciálního pedagoga
 spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování a
zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťuje jim terapii, nácvik rodičovských a
8
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dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně
potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany
dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany
 předejití umístění dítěte do ústavního zařízení,
 činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí vnitřním řádem, který
vychází z vymezení činnosti zařízení zákonem o sociálně-právní ochraně dětí


pokud návrat dítěte do rodiny není možný, ve spolupráci s orgánem sociálně-právní
ochrany hledání nejlepšího možného řešení pro toto dítě (tj. prioritně náhradní rodinná
péče)

6. Informace o aktivitách organizace v příslušném roce ( 2016 )
Od vzniku zařízení roku 2008 do konce roku 2016, bylo umístěno 372 dětí a některé i
opakovaně. V roce 2016 bylo v zařízení celkem umístěno 64 dětí, 36 dívek a 28 chlapců,
z toho nově přijatých bylo v roce 2016 dětí 55.

Přijaté děti na základě:
 Žádosti zákonného zástupce

42

 Předběžné opatření

7

 Žádosti OSPOD + zák. zástupce

4

 Žádost OSPOD + předběžné opatření

2

Nejmladšímu dítěti v roce 2016 bylo 7 měsíců a bylo to děvčátko.
Nejstaršímu dítěti v roce 2016 bylo skoro 18 let a byla to dívka.
V našem ZDVOPu jsme měli svěřeny do péče 4 nezletilé děti, 3 dívky a 1 chlapec, z nichž
nám 3 zletily v roce 2016, všechny odešly do ústavní péče a jsme nadále v kontaktu.
Délka pobytu přijatých dětí v roce 2016:
Do 1 měsíce
18 dětí
Do 3 měsíců
17 dětí
9
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Do 6 měsíců
3 děti
Do 1 roku
3 děti
A do nového roku 2017 přecházelo 14 dětí.
Obecně je nejčastější průměrná délka pobytu dětí přijatých do ZDVOP cca 3 měsíce.
Odchod ze zařízení bývá nejčastěji zpět k rodině, ale stává se, že se dítě domů nemůže již
vrátit a pokračuje dále systémem, nejčastěji nařízením ústavní výchovy a přemístěním do
Dětského diagnostického ústavu a dále dětského domova nebo se dítěte ujme širší rodina či
pěstouni.
45 dětí se vrátilo domů
8 dětí bylo přemístěno do dětských domovů
2 děti odešly do péče jiné osoby
1 dítě do SPC

V našem zařízení slavíme i narozeniny dětí, které obdarujeme slavnostním dortem, dárkem a
uspořádáním oslavy s gratulacemi a fotografováním, aby oslavované dítě mělo svoji
fotodokumentaci pro vzpomínku i své rodiče.
V roce 2016 jsme oslavili mnoho narozenin a slavilo se s dětským šampaňským, dortíkem a
dárečky.
Dívky slavily 13., 17., 14., 15., 9. narozeniny.
Chlapci slavili 16., 14., 16., 5., 6. ,7., 9. a 4. narozeniny.
Zařizovali jsme 2 občanské průkazy. Jeden nový, jeden ztracený.
V průběhu celého roku zajišťujeme dětem množství volnočasových aktivit, například:

V březnu jsme jako každým rokem přijali pozvání od paní Dimitry na orientální tance do
Hradce Králové
V květnu k nám opět zavítali mistři kuchaři s oblíbenou přípravou hamburgerů.
A opětovně v květnu děti jely na ples do Janských Lázních. Příprava na akci započala již
z rána. Slečny se česaly, žehlily šaty a chlapci byli v klídku.

10

Zařízení pro Děti Vyžadující Okamžitou Pomoc při Dětské ozdravovně Království
Nový Nemojov 150, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Pod odborným dohledem zkusily děti bojové umění.
Návštěvou ZOO si zpestřily chladný den.
Dopoledne v Kuksu s Policií České republiky děti nadchlo a chlapci neodolali technice.
Letní odpoledne prožité krásnými dojmy a zážitky díky přátelům z klubů kabrioleťáků.
Nejdříve prohlídka vojenské pevnosti Josefov, poté pohoštění na srazu kabrioletů a následná
projížďka v krásných autech.

V roce 2016 došlo k velké akci, kdy jsme se jako zařízení přihlásili do soutěže a obdrželi
sponzorský dar od firmy Ikea Černý most na vybavení nábytku. Hlasování bylo opravdu
napínavé a shánění hlasů bylo velmi náročné a napínavé do poslední hodiny hlasování.
Podpořilo nás celorepublikově 593 přátel a my zvítězili o 10 hlasů.
Sláva vítězům a čest poraženým, byli rovnocennými soutěžícími.
My měli jen o trochu více štěstí.
Naší činností seznamujeme každým rokem i širokou veřejnost a ostatní spolupracující
subjekty a přátelé, pozváním na Den otevřených dveří pořádaný vždy v měsíci květnu.
V roce 2016 jsme ho na jaře neuspořádali, protože jsme doufali, že s velkou slávou budeme
zvát návštěvy do nového zařízení na podzim.
Díky velké podpoře našeho provozovatele SOL Trutnov a zřizovatele Královéhradeckého
kraje u nás na jaře 2016 začala veliká rekonstrukce. Část budovy, zvaná „letní pavilon“, která
byla z havarijních důvodů uzavřena v roce 2008 včetně spojovacího koridoru, byla nově
vystavěna. Původně se zde nacházely třídy a kabinety pro učitele. Škola zde byla pouze
v letních či teplých měsících a na zimu se uzavírala a byla přemístěna na hlavní budovu
ozdravovny. Nová budova bude sloužit pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Každým rokem máme nepřetržitý provoz i o Štědrém dnu, také 24. 12. 2016 zůstalo 6 dětí i
v našem zařízení. Ale snažili jsme se a nakonec bylo spousty radosti i bez rodičů. A dárky od
mnoha hodných Ježíšků v zařízení čekaly i na děti po návratu z rodin.
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S dárky nám pomohlo množství našich přátel, i z chirurgického oddělení Nemocnice DK,
Dobrotety, zaměstnanci i pacienti z chirurgické ambulance na Rašínově náměstí.
Velmi vám všem děkujeme. Jsme rádi, že víme, že nám nasloucháte.

7. Finanční a ekonomické údaje
Na okamžitou pomoc jsme obdrželi sponzorské dary od :

f. Eurolift DK ve výši
f. Rodos DK

ve výši

17 000,-Kč
15 000,-Kč

Luklamd Písek - věcný dar - 2 ks saní v hodnotě 400. Kč
Humpola DK - věcný dar - ložní prádlo v hodnotě 10 880,- Kč

Z darů bylo nakoupeno : sportovní letní potřeby, vysavač, 3 ks DVD
Dále byly finanční prostředky použity na dárky oslavencům a vánoční dárky.

V příloze zasíláme přehled hospodaření a výkaz zisku a ztrát.

Příjmy okamžité pomoci tvoří :

ošetřovné ve výši

183 814,- (příspěvek na pobyt a péči, přídavek na dítě)

z darů

35 117,-

Dotace na OP

3 610 760,-

Provozní dotace

2 223 638,-
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8. Poděkování
Velké poděkování patří naší paní ředitelce Mgr. Heleně Rážové za vedení a podporu a díky
patří všem zaměstnancům, kteří tvoří pevnou základnu a jistotu pro své kolegy, ale hlavně
pro umístěné děti, pro které jsou načas rodinou.
 Odcházejícímu panu řediteli MVDr. Ing. Jaromíru Hejzlarovi Sdružení ozdravoven a
léčeben okresu Trutnov za podporu a nejen finanční
 Nastupující nové paní ředitelce SOL, PharmDr. Janě Třešňákové za budoucí
spolupráci a v důvěru v nás vloženou
 Královéhradeckému kraji, oddělení sociálně právní ochrany dětí za rady a nápomoc i
v dobách plných změn
 Městu Dvůr Králové nad Labem za podporu a spolupráci
 Mudr. Renatě Krčmářové za její čas a odbornou péči a chuť nám pomáhat
 Firmě Rodos – panu Teodoridisovi za finanční podporu a přízeň
 Firmě Eurolift za dárky od zaměstnanců a finanční podporu a přízeň od vedení –
rodiny Brdičkových
 Paní Horákové za podporu, důvěru a spolehlivou spolupráci
 Pekárně Katka za dobroty a vánoční cukroví
 Panu hajnému Lokvencovi za přednášky o lesích a zvěři
 Díky za spolupráci náleží i všem spolupracujícím OSPODům, sociálním pracovnicím,
sociálním pracovníkům a kurátorům, soudům a všem kteří se podílí v systému
sociálně právní ochraně dětí
 Panu Turečkovi za divadlo a výlety
 Paní Kazmirowské ze Sázíme stromy za dary stromů do našeho areálu
 Panu Šulcovi za podnětné přednášky o dravcích
 Chirurgické ambulanci na Rašínově náměstí v DKNL děkujeme za vánoční dárky
 Chirurgickému oddělení Městské nemocnice DKNL za krásné Vánoce
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 Studentkám kadeřnického oboru na Střední škole integrované ve Dvoře Králové a
jejich vyučujícím za krásné účesy
 Firmě H-textil, manželům Čeřovským, za povlečení a ručníky a jiné dárky
 Dobrotetám, paní Buchtové a Kolářové děkujeme, že si nás našly a paní Buchtové
děkujeme za to, že kdykoliv je nám ochotná pomoci a dětem vozí mlsnoty.
 HMS Elektro za finanční a pracovní podporu
Děkujeme všem ostatním za Váš čas, pochopení a podporu.

Kontaktní údaje
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království
Sídlo: Nový Nemojov 150, Dvůr Králové nad Labem 54401
IČO: 195201
DIČO: CZ00195201
Bankovní spojení:

č .ú. 20036-1303710389/0800

Pro dárce a sponzory: č. ú. 20036-1303710389/0800, variabilní symbol: 215000
Statutární zástupce: MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar, ředitel, do 31. 12. 2016
od 1. 1. 2017 Pharm. Dr. Jana Třešňáková, ředitelka
Adresa: Nový Nemojov 150, Dvůr Králové nad Labem 54401
Ředitelka ZDVOP: Mgr. Helena Rážová
Email:

ozdravovna.k@seznam.cz

Telefon/ Fax: 499397605
www: www.ozdravovnakralovstvi.cz

……………………………………
Ředitelka SOL, Pharm. Dr. Jana Třešňáková
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