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Důvodová zpráva o potřebnosti a prospěšnosti Dětského centra Jihočeského kraje, o.p.s.
Strakonice

Při vzniku Dětského centra Jihočeského kraje se vycházelo z § 20 odst. 1 zákona č.
242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi, kdy
kojenecké ústavy poskytují ústavní a výchovnou péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen
nevhodným domácím prostředím, a to zpravidla do jednoho roku. Vzhledem k tomu, že
v Jihočeském kraji nebyl žádný kojenecký domov a děti z našeho regionu musely být
umisťovány mimo Jihočeský kraj (zejména v Plzeňském kraji a kraji Vysočina), vznikla potřeba
zřídit v Jihočeském kraji kojenecký ústav. Jednání na ústředních orgánech o zřízení
kojeneckého ústavu v našem regionu nebyla úspěšná s tím, že potřebná kapacita
kojeneckých ústavů na území České republiky v té době byla dostačující. Z tohoto důvodu a
s odvoláním na § 20 odst. 3 zákona č. 242/1991 Sb., kterým se kojenecký ústav a dětský
domov podle místních podmínek spojují ve společné zařízení a nové kojenecké ústavy se
nezřizují, bylo doporučeno řešit situaci zřízením Dětského centra, jehož součástí budou i
pobytové možnosti pro děti kojeneckého věku, a bude tak zároveň zaručena návaznost
v poskytování sociálně-právní ochrany dětem od narození do 3 let věku. V „Koncepci
sociálně-právní ochrany dětí na území Jihočeského kraje“, která byla schválena Usnesením
Zastupitelstva kraje č. 89/2003, jsou v podmínkách pro uplatňování sociálně-právní ochrany
dětí ve SWOT analýze popsány i slabé stránky, mezi které patřila právě absence kojeneckého
ústavu a dětského domova (pobytového programu pro děti 0 – 3 roky ) v Jihočeském kraji.
Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. je zcela výjimečným zařízením z hlediska
poskytování služeb a cílových skupin, pro které jsou tyto služby určeny. Jedná se o
mimořádné multifunkční zařízení nejen pro děti, ale i jejich rodiny nacházejících se v tíživé
sociální situaci. Je určeno především uživatelům Jihočeského kraje, neboť poskytované
služby svým charakterem a skladbou mají z hlediska pomoci nezastupitelnou roli
v působnosti celého regionu.
Dětské centrum funguje podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a
rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje od roku 2006 má pověření k výkonu

sociálně-právní ochrany dětí. Hlavní náplní činnosti je komplexní péče poskytovaná dětem do
6 let (po domluvě i věkově starším – zejména sourozeneckým skupinám, tak aby nemusely
být děti rozděleny z důvodu věku do kojeneckého ústavu a dětského domova – což je další
jedinečnost tohoto zařízení). Komplexní péčí se rozumí péče zdravotní, zdravotně-sociální,
sociální, rehabilitační, psychologická a výchovná.
V současné době je kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nastavena
dle vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích dle velikostí obytných prostor s
obložností cca 25 dětí. Tato kapacita je v průběhu roku pouze s malými odchylkami plně
využita. Výhodou budovy, ve které se Dětské centrum nachází, jsou další prostory, které by
bylo možno v rámci potřebnosti rozšíření služeb okamžité pomoci případně využít.
O děti pečuje odborný multiprofesní personál, který se jim snaží co nejvíce přiblížit
život v rodině. Výhodou tohoto pracovního týmu je v případě potřeby vzájemná spolupráce
mezi jednotlivými středisky. 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. Zájem dítěte je vždy na prvním místě. V souvislosti se zájmy
dítěte se daří díky spolupráci Krajského úřadu Jihočeského kraje – pracovištěm náhradní
rodinné péče v Českých Budějovicích a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností - orgánů
sociálně právní ochrany dětí v celém Jihočeském kraji rychle připravovat podklady pro
umístění dětí do vlastních či náhradních rodin.
Dětské centrum zajišťuje zdravotní péči dětským lékařem a dětským neurologem a
díky lokalitě, ve které se zařízení nachází (areál Nemocnice Strakonice, a.s.), lze této péče
využívat dle individuálních potřeb dítěte. Z hlediska potřeby dalších specifických vyšetření na
odborných pracovištích jsou zaměstnanci strakonické nemocnice vždy ochotni s Dětským
centrem spolupracovat.
Další specifickou službou, která je z hlediska cílové skupiny zcela výjimečnou, je
poskytování sociálních služeb svým uživatelům prostřednictvím „sociální rehabilitace“
určené pro matku či rodinné příslušníky, kteří potřebují pomoci s osvojením si dovedností
spojených s péčí o dítě a rodinu. Cílem poskytovaných služeb je u uživatele dosáhnout jeho
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Dětské centrum vzájemně spolupracuje s dalšími
odborníky, díky kterým se cílová skupina uživatelů sociální rehabilitace neustále rozšiřuje.
Díky spolupráci s těmito odborníky lze každého žadatele o službu individuálně hodnotit a
popřípadě přijmout.
Další cílovou skupinou uživatelů, kteří mohou krátkodobě využít možnosti služeb
sociální rehabilitace jsou žadatelé o osvojení, kteří byli vybráni Krajským úřadem
Jihočeského kraje jako budoucí osvojitelé. Ti mohou (např. vzhledem k věku dítěte, které má
být osvojeno, anebo i z jiného důvodu např. komplikované dopravy do zařízení) této služby
využívat. Mohou zde s dítětem trávit intenzivněji veškerý čas, včetně denního a nočního
režimu. I toto je jedna z možností poskytovaných služeb.
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