VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 – 2021

Dětský domov Pardubice (dále jen DD) je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Je
organizován jako koedukované školské zařízení rodinného typu, poskytující komplexní péči
dětem a mládeži (dále jen dětem) ve věku zpravidla od tří do osmnácti let, respektive do
ukončení přípravy na budoucí povolání.
Do dětského domova jsou umísťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s
vadami řeči, popřípadě s více vadami, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo nařízeno
předběžné opatření, pokud stupeň zdravotního postižení neodpovídá jejich umístění do
zařízení sociálních služeb nebo do specializovaného zdravotnického zařízení.

DD pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly
výchovné, vzdělávací a sociální. DD spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje jí pomoc při
zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a
jiných dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině.

Postupně se v DD začala realizovat transformace (změna) v poskytování péče, a to v souladu
se Strategií transformace péče o ohrožené děti a rodiny na území Pardubického kraje a
navazuje na Akční plán naplňování uvedené Strategie pro období 2018–2020.
I díky tomu má dnes DD pronajaté samostatné byty, kde poskytuje dětem náležitou péči. Jedná
se o 3 byty v Pardubicích na adrese Gagarinova 383 a Brožíkova 432 a 2 garsoniéry v
Pardubicích na adrese Gagarinova 380 a Okrajová 294.

Současně i nadále poskytujeme péči dětem v hlavní budově na adrese Ke Tvrzi 235, Pardubice,
kterou využíváme v podstatě nezměněné podobě od roku 1998.

S pomocí Pardubického kraje a Magistrátu města Pardubice podporujeme běžný život
dětí z dětského domova. Zhruba polovina dětí již opustila původní nevyhovující
budovu, a s podporou našich zaměstnanců, využívá běžné bydlení v pronajatých
bytech se vším, co k tomu patří.

Přehled pracovníků Dětského domova Pardubice k 31.8.2021
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V dětském domově funguje sedm rodinných skupin. V jedné rodinné skupině jsou děti, které
se věkem blíží zletilosti nebo jsou zletilé. U nich se zaměřujeme na přípravu na samostatný
život. To pro ně znamená i odlišný režim, než mají ostatní děti. Cílem je, aby děti převzaly
odpovědnost samy za sebe. Dvě zletilé děti žijí samostatně v tréninkovém bytě, kde si již sami
zajišťují své potřeby. Hospodaří s finančními prostředky, ze kterých si nakupují vše pro osobní
potřebu a každý týden finanční částku, kterou měly k dispozici, vyúčtovávají. Vedeme je i
k tomu, aby se naučily část svěřených peněz šetřit na zakoupení jednorázové věci, kterou
potřebují a z částky, kterou mají k dispozici na týden by ji nekoupily. Jednou měsíčně musí

nahlásit i stav elektroměru, kolik spotřebovaly teplé a studené vody tak, aby se naučily mít
přehled i o těchto nákladech na zajištění živobytí. Domníváme se, že samostatný život
v tréninkovém bytě je jeden z nejlepších způsobů jak je připravit na realitu. Musí se zde naučit
i žít mimo určitou skupinu, osamostatnit se. Zatím jsme v tréninkových bytech měli pouze
dívky, v letošním roce je zde poprvé v jednom bytě chlapec. Tento model přípravy realizujeme
již od roku 2018 a velice se osvědčil, což nám potvrzuje zpětná vazba od dětí, které na bytech
žily a po ukončení studia od nás odešly.
V průběhu roku 2021/2022 jsme do našeho zařízení přijali 3 dětí, z domova odešlo 6 dětí.

Kromě dětí v tréninkových bytech, jsou další 3 rodinné skupiny přestěhovány do bytů na
sídlišti.

Na základě průběžného hodnocení zkušeností z komunitní formy dětského domova,
konkrétně z jednotlivých bytů v Pardubicích, je ověřeno, že:

▪ zázemí menšího bytu bez institucionálních prvků umožňuje realizovat rozvoj
klíčových kompetencí pro život (děti se běžně podílí na nákupu, vaření, péči o své věci,
daleko více respektují své soukromí apod.);

▪ napojení na nejbližší komunitu je daleko více přirozené, než u velkého dětského
domova;

▪ menší rodinná skupina je daleko lepší pro rodinné soužití a větší individuální péči o
dítě;

▪ lepší, běžnější rodinné zázemí lépe děti připravuje na život takový, jaký je;
▪ funkčnost systému motivuje zaměstnance v dalším rozvoji a aktivnější podpoře dětí;
▪ podpora zřizovatele u tohoto řešení je velmi klíčová a motivující;
▪ ubývá konfliktů mezi dětmi;
▪ děti mají větší soukromí, cítí se více v bezpečí.

Úsilí věnujeme i spolupráci s rodinami našich dětí, kdy jim pomáháme při řešení jejich složitých
situací. Rodiče k nám postupně získávají důvěru a začali se na nás obracet se žádostmi o pomoc
a radu při řešení svých problémů. Rodiny navštěvujeme po předchozí dohodě v domácím
prostředí. Zúčastnili jsme se mnoha případových konferencí pořádaných příslušnými OSPOD,
v některých případech jsme jejich konání iniciovali, někdy i pořádali. Těchto setkání se účastní
nejenom naše děti, ale i jejich rodiny, odborníci a účelem pořádání těchto setkání je snaha o
návrat dětí do přirozeného prostředí.
Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a OSPOD se zapojujeme do aktivizační pomoci
v rodinách, kde jsou předpoklady pro návrat dětí zpět do rodiny.
V loňském roce jsme se účastnili i pilotního projektu, do kterého se zapojil Pardubický kraj
„Nábor pěstounů jako lepší sociální služba“ jehož cílem je najit vhodné pěstouny pro děti
v ústavní péči.

Život dětí v dětském domově Pardubice

V průběhu školního roku 2020/2021 zajišťovali péči o děti s nařízenou ústavní výchovou
vychovatelé se zaměřením na speciální nebo sociální pedagogiku a asistenti pedagoga, kteří
všichni společně zajišťují náhradní výchovnou péči v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a
vzdělávání umístěných dětí a postupnou přípravu nejstarších dětí na samostatný život.
Všechna činnost v rodinných skupinách je pečlivě plánována na základě celoročních plánů,
výchovně vzdělávací práce rodinných skupin, které jsou dále zapracovány do týdenních plánů
skupin.
V každodenních činnostech a programech se střídaly tyto činnosti :
příprava na vyučování – plnění domácích úkolů, procvičování, opakování, hlasité čtení,
samostatná příprava na vyučování, nejrůznější testy, hlavolamy, rébusy, příprava aktovek,
školních pomůcek apod.
zájmová činnost výtvarná – kreslení a malování dle nejrůznějších témat a technik, vybarvování
omalovánek, volné kreslení, rozvoj dětské fantazie
zájmová činnost pracovně technická – vyrábění výrobků z nejrůznějších materiálů, práce na
zahradě, zdokonalování manuálních dovedností, hry se stavebnicemi, besedy o profesním
zaměření, vytvářet u dětí v každém věku kladný vztah k práci a plnění si svých povinností
zájmová činnost sportovní – sportovní hry a soutěže, nácvik, procvičování a upevňování
nejrůznějších sportovních dovedností (jízda na kole, na bruslích, plavání, lyžování…….),
turistika, otužování, rozvoj fyzické zdatnosti a pomocí sportu posilování kladných morálních
vlastností a upevňování kladných vztahových vazeb mezi dětmi
zájmová činnost přírodovědná – besedy o přírodě, čtení z přírodovědných knížek, procházky
do přírody, upevňování kladného vztahu k přírodě, třídění odpadů, pěstování rostlin na
zahradě DD a péče o pokojové rostliny, návštěva botanických a zoologických zahrad,
poznávání rostlin, zvířat a svět kolem nás

zájmová činnost hudební a hudebně pohybová – vytváření vztahu k hudbě, poslech hudby,
zpívání písní, hra na hudební nástroje, seznámení s nejznámějšími hudebními skladateli,
návštěva koncertů a muzikálů, nácvik tanečků, pantomima
zájmová činnost literární literárně dramatická – čtení nejmenším dětem z knih, vlastní čtení
knih a vytváření kladného vztahu dětí k literatuře, návštěvy knihoven, nácvik krátkých
pohádek, příprava nejrůznějších vystoupení, návštěvy divadel, skládání vlastních básní na
nejrůznější témata
rekreační činnosti – rekreační hry v herně a venku, všechny činnosti, které vedou k regeneraci
organismu dětí a jejich odpočinku, čtení, poslech hudby, hry na PC,
odpočinková činnost – činnosti jsou zařazovány po vyučování, obědě a večeři a kdykoliv je
potřeba odpočinek dětí, čtení, sledování televize a chvilky u počítačů, prohlížení
časopisů a knih, čtení, stolní hry, poslech písniček, spánek, povídání si mezi sebou
společensko-vědní činnost – besedy, poznávání významných objektů, institucí, historických
míst, besedy o významných dnech a výročích, oslavy státních svátků a významných dnů a
výročí, dodržování lidových tradic, poznávání okolí dětského domova, města Pardubice a
České republiky,
společensky prospěšná činnost – nejrůznější činnosti, které vedou k udržení a zkrášlení prostor
dětského domova i mimo něj, děti jsou vedeny k vzájemné podpoře a pomoci
rodinná výchova – péče o tělo, vaření a pečení, péče o domácnost, nejrůznější oslavy, besedy,
pravidla slušného chování, nákupy, péče o osobní prádlo, rodinné výlety a aktivity
dopravní výchova – bezpečnost dětí v silničním provozu, dopravní značky a základní pravidla
silničního provozu, povinná výbava na kole, bezpečná jízda na kole, příprava nejstarších dětí
na získání vlastního řidičského průkazu
příprava na samostatný život – spolupráce s pracovníky organizace Pestalozzi v Chrudimi,
práce s nejrůznějšími tématy – finanční gramotnost, pracovní smlouvy, životopis, mám svůj
účet v bance, znám základní poplatky, vím, kde je úřad práce, besedy, filmová představení,
návštěvy Domů na půl cesty,

minimální preventivní program – besedy a projekty s preventivními tématy, činnosti a aktivity,
která čerpají z témat z minimálního preventivního programu DD i rodinných skupin

Hlavní aktivity Dětského domova Pardubice ve školním roce 2020/2021 :
Září + Říjen
3.9. – workshop „Okno do světa“ – filmařská tématika
4.9. – účast na akci v Pardubicích „ Dožínky“
26.9. – filmový workshop „ Jak se točí film“
4.10. – výlet na Kunětickou horu
Opakované výlety do přírody, procházky podél Chrudimky a Labe

Listopad
2.11. – beseda s dětmi o památce zesnulých
7.11. – Výlet Orlické hory (rozhledna Velká Deštná, Masarykova chata)
8.11. – výlet k rybníku Buňkov (naučná stezka)
15.11. – výroba sponzorských dárků na Vánoce
16.11. – sportovní chvilka s Týnou
21.11. – Výlet na zříceninu hradu Lichnice a vodní nádrž Pařízov
- vycházka ke slepému rameni Labe
22.11. – výlet do Toulovcových maštalí

Prosinec
2.12. – Mikulášská nadílka s posezením u čaje
4.12. – návštěva kostela sv. Bartoloměje
6.12. – návštěva Pernštýnského náměstí (rozsvěcení stromečku)
16.12. – setkání s hokejisty HC Dynamo Pardubice
18.12. – setkání se skřítky a robotem z Foxconnu
19.12. – sportujeme s DD Cupem
- návštěva FC Pardubice
24.12. – štědrý den (rozbalování dárků) a 31.12. – oslava příchodu nového roku

Leden
4.1. – společné povánoční posezení v klubovně
10.1. – procházka do Nemošic (práce záchranářského psa)
23.1. – diskotéka pro děti v klubovně
30.1. – výlet na Seč (prohlídka přehrady a zříceniny Oheb)
31.1. – výlet do Práčova (Strádovské peklo)

Únor a březen
5.2. – společný tanec Jerusalema (Tancuje celé česko)
11.2. – návštěva záchranné stanice opuštěných zvířat
7.3. – meziskupinová soutěž na zahradě DD
27.3. – videohovor s českou fotbalovou reprezentací

Duben
2.4. – posezení u táboráku s opékáním buřtů a kytarou
3.4. – pletení velikonoční pomlázky, malování vajíček a kraslic
5.4. – velikonoční koledování
20.4. – sportovní odpoledne na zahradě DD
22.4. – oslava Dne země
25.4. – výlet do Hradeckých lesů (naučná stezka, hledání pokladu)
30.4. – pálení čarodějnice, opékání buřtů

Květen
8.5. – výlet na koloběžkách do Sezemic k aquaduktu
9.5. – výlet na zříceninu Rabštejn
15.5. – výlet Třebechovice pod Orebem (muzeum betlémů, skanzen Krňovice)
17.5. – návštěva knihovny
23.5. – výlet na bruslích na Kunětickou horu
25.5. – návštěva cirkusového představení
29.5. – výlet na Podhůru u Chrudimi (rozhledna, Kočičí hrádek u Slatiňan, naučná stezka)

Červen
1.6. – oslava Dětského dne – zábavné odpoledne na zahradě DD
5.6. – výlet k Pohránovskému rybníku
19.6. – návštěva motorkářů v DD, loučení se školním rokem

Červenec
7.7. – procházka městem Lázně Bohdaneč (obory s muflony)
8.7. – výlet do Svítkova
25.7. – orientační hra na zahradě DD

Na prázdninové aktivity byly vynaloženy obrovské finance. Cílem bylo dopřát dětem pobyt
v přírodě, poznat nové kamarády, upevnit vztahy mezi dětmi v DD a vytvořit pro ně jiné
zážitky, než zažívaly v těžkém covidovém období. Cílem bylo i čerpání dovolených
pedagogických pracovníků, jejíž čerpání se v době covidu úplně zastavilo. Přes všechno úsilí
se přesto nepodařilo nikdy v době prázdnin dětský domov vyprázdnit a provoz musel být
zajištěn po celé 2 měsíce.

Tábory a výjezdy

Červenec a srpen
3. – 17.7. - tábor Jitřenka – 9 dětí
4. – 17.7. – tábor Sluníčko – 9 dětí
4. – 9.7. – fotbalový camp ve Slatiňanech – 2 děti
7. – 11.7. – výjezd DD na Čihák – 6 dětí
11. – 16.7. - fotbalový camp ve Slatiňanech – 2 děti
12. – 16.7. – výjezd DD do Račína – 6 dětí
18. – 23.7. - fotbalový camp ve Slatiňanech – 2 děti
19. – 31.7. – tábor HOP – 4 děti
19. – 23.7. – příměstský tábor Děti sportu – 5 dětí
26. – 30.7. – výjezd DD na Seč – 7 dětí
26. – 30.7. – výjezd DD do Račína – 6 dětí

26. – 30.7. - příměstský tábor Děti sportu – 3 děti
30. 7. – 6.8. – judo soustředění – 1 dítě
2. – 6.8. – výjezd DD Sázava – 6 dětí
2. – 6.8. – výjezd DD do Brandýsa – sjezd řeky Orlice – 7 dětí
2. – 6.8. - příměstský tábor Děti sportu – 3 děti
9. – 13.8. – výjezd DD
9. – 13.8. - příměstský tábor sportovní a parkourový – 10 dětí
9. – 13.8. - příměstský tábor Eko palety – 2 děti
14. – 28.8. – tábor Čambusáček – 4 děti
15. – 27.8. – tábor Vranice – 4 děti
16. – 20.8. – výjezd DD cyklistický do Hradeckých lesů a okolí – 8 dětí
16. – 20.8. - příměstský tábor Děti sportu – 3 děti
21. – 24.8. – florbalové soustředění – 1 dítě
23. – 27.8. - příměstský tábor Děti sportu – 3 děti

Celý školní rok byl poznamenán „Covidovými“ opatřeními. Ani DD Pardubice se nákaza
nevyhnula. Onemocněly postupně téměř všechny děti a mnoho zaměstnanců. Téměř 3 měsíce
jsme byli stále nuceni dodržovat karanténu.

Zpráva o hospodaření za rok 2020
Neinvestiční příjmy
Příspěvek od zřizovatele na provoz
Dotace z MŠMT ÚZ 33353 přímé NIV
Příspěvek Transformace
Transferový podíl

3.123.009,60
22.480.311,00
464.000,00
2.995,20

Čerpání fondů

357.594,06

Výnosy z prodeje služeb (stravování)

652.316,00

Ostatní výnosy z činnosti
Příjmy celkem Kč

4.961,00
27.085.186,86

Neinvestiční výdaje
Mzdové náklady
Zákonné soc. poj. (zdrav. a sociál.)
Zákonné sociální náklady

16.641.227,00
5.552.944,00
385.141,54

Jiné soc. pojištění

69.000,00

Odpisy

189.577,20

Spotřeba materiálu

1.466.509,27

Spotřeba energie

824.391,74

Oprava a údržba

162.876,08

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

16.521,00
999,80
1.038.345,90

Náklady z DDM

252.513,65

Ostatní náklady z činnosti

185.219,50

Výdaje celkem Kč

26.788.266,68

Všechny poskytnuté dotace byly použity v souladu s jejich účelem.
Výdaje vzniklé v jednotlivých ÚZ byly čerpány v souladu s podmínkami jejich použití.
Příjem finančních darů v celkové výši 491.047,- Kč.

Výroční zpráva
Dětského domova Pardubice, Ke Tvrzi 235 Bílé Předměstí, Pardubice
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2020
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"), zveřejňuje Dětský domov Pardubice,
Bílé Předměstí 235, Pardubice, následující údaje:
I.

V roce 2020 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona
o svobodném přístupu k informacím.

II.

V roce 2020 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci
ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

III.

V roce 2020 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

IV.

V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o
svobodném přístupu k informacím.

V.

V roce 2020 nebyla podána žádná stížnost podle §16 a) zákona o svobodném
přístupu k informacím, proti postupu dětského domova při vyřizování žádosti
o informace.

V Pardubicích dne 28.2.2021

Závěr výroční zprávy
Uplynulý školní rok byl poznamenán pandemií Covid – 19, která se, bohužel, nevyhnula ani
Dětskému domovu Pardubice. Byl to velice náročný rok, který kladl nesmírné nároky jak na
děti, tak na zaměstnance.
Dětem jsme se snažili vše vynahradit v létě nejrůznějšími letními aktivitami, které jsme mohli
realizovat díky štědrosti dárců.
Začali jsme spolupracovat s panem Alešem Adamcem, který nám pomohl zrevidovat a
zaktualizovat transformační plán.
Hlavní naší snahou je a bude vytvořit dětem bezpečné zázemí a připravit je na odchod
z dětského domova a na samostatný život. Role dětského domova v péči o ohrožené děti,
které ne vlastní vinou přišly o rodinu, je nezastupitelná.

V Pardubicích 29.9.2021

Mgr. Kateřina Fialová
ředitelka DD Pardubice
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