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
martin.karas.strakonice@seznam.cz

Bankovní spojení:

178 320 730 / 0600

IČO:

260 97 745

Právní rámec:

Zákon o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb.

1

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 děti Jihočeského regionu a sluţby pro potřebné rodiny s dětmi.
Dále poskytujeme veřejně prospěšné služby, 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, která 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. Poskytovat jim pomoc a podporu v řešení různých sociálních problémů tak, aby bylo
moţné jejich úspěšné znovuzačlenění do společnosti. Hlavním cílem činnosti je včasné
umístění dětí zpět do biologické nebo náhradní rodiny a aktivně usilovat o naplnění
Úmluvy o právech dítěte.

Pro dosažení cíle a poslání organizace vyvíjí zejména následující činnosti:


všemi dosaţitelnými prostředky zajišťuje péči a ochranu svěřených dětí v souladu
s moderními trendy zdravotní a sociální oblasti,



v maximální moţné míře usiluje o zdravý vývoj osobnosti dítěte, přiměřenou sanaci
rodiny dítěte, případně zajišťuje adekvátní náhrady rodiny dle platné legislativy ČR,



poskytuje 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,



umoţňuje kontinuální vzdělávání svých pracovníků a podporuje odborné diskuze jako
prevenci před profesní stagnací,



spolupracuje s dalšími státními i nestátními subjekty, které se podílejí na péči
a ochraně dětí na národní, případně mezinárodní úrovni,



zajišťuje dostupnost informací o činnosti pro laickou i odbornou veřejnost.

3

Sociální rehabilitace (SRH)
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 velký 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 a ţadatelům o NRP, kteří se stali
vhodnými osvojiteli či pěstouny dítěte umístěného v Zařízení pro děti vyţadující okamţitou
pomoc.

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 SRH jsou naplňovány


Vytvořením uživatelsky vnitřního prostředí nahrazujícího našim uživatelům v co nejširší
míře domov
-

umoţňujeme dle moţností uţivatelům ţít podle dosavadních návyků

-

poskytujeme sluţby na míru

-

rozšiřujeme nabídku pracovních a zájmových aktivit

-

podporujeme vyuţívání metod stíţnosti a pochvaly

-

podporujeme vytváření a udrţování vztahů uţivatelů se společností

-

podporujeme uţivatele v proţívání samostatného ţivota, partnerských vztazích
a jejich zasvěcení do pracovního procesu

-

trvale rozvíjíme osobnost všech uţivatelů a jejich duševní i tělesné schopnosti

-

rozvíjíme a respektujeme citový ţivot uţivatelů a umoţňujeme jim navazovat
přátelské, rodinné a mezilidské vztahy

-

normalizujeme ţivot uţivatelů tak, aby se co nejvíce přibliţoval běţnému ţivotu

-

systematicky, společnými silami vytváříme nové moţnosti ke zvyšování všech
schopností a dovedností uţivatele, a tím zlepšujeme jeho kvalitu ţivota

-

respektujeme a uplatňujeme práva uţivatele, podílíme se na plánování a průběhu
sociální sluţby



respektujeme právo uţivatele vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stíţnosti

Zaměřením se na nový přístup k práci s uživatelem, vykročením z tradičního pohledu
na podporu a péči o jednotlivé uživatele
-

zdokonalováním tvorby individuálních plánů, osobních cílů a potřeb

-

týmovou spoluprácí všech zainteresovaných pracovníků a rodinných příslušníků
při individuální péči o uţivatele

-

zdokonalováním

vedení

písemných

individuálních

záznamů

o

průběhu

poskytování sociální sluţby a hodnocením průběhu poskytování soc. sluţby
-

zapojováním uţivatele na utváření obsahu poskytované sluţby a na hodnocení
postupů sluţby jako zpětné vazby
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Získáváním kvalifikovaného personálu zajišťováním jejich účasti na projektech
a školeních, které jim umožní 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 SRH jsou realizovány


Rozvojem týmové spolupráce všech pracovníků
-

poskytujeme sluţby na profesionální úrovni

-

prosazujeme změny v myšlení a chování personálu

-

neustále zdokonalujeme týmovou spolupráci všech pracovníků zařízení

-

zdokonalujeme systém řízení organizace, rozdělením kompetencí a pravomocí
mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem pracovních povinností a aktivit
a zajištěním zpětné vazby

-

umoţňujeme

pracovníkům

získávat

průběţně

nové

znalosti,

informace

a zkušenosti v práci na svěřených úsecích
-

naplňujeme zákon o sociálních sluţbách

-

zvyšujeme kvalifikaci

-

poskytujeme pracovníkům supervizi, popř. průběţně provádíme případové
supervize

-

počítačovou gramotnost

-

zavádíme metodu sebehodnocení jako nástroj pro zvyšování kvality

-

poskytujeme sluţby na základě individuálních potřeb uţivatele

-

zlepšujeme technické a materiální vybavení zařízení

-

přibliţujeme se co nejpřirozenějšímu prostředí ve vztahu ke společnosti

-

poskytujeme veškeré sluţby na základě individuálních potřeb uţivatele
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Rozvíjíme a upevňujeme spolupráci s ostatními subjekty poskytující sociální služby
v regionu
-

permanentně zdokonalujeme systém řízení organizace

-

zajišťujeme podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení
s ohledem na potřeby uţivatele

Cílová skupina osob SRH


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



ţadatelé o náhradní rodinnou péči, kteří se stali vhodnými osvojiteli či pěstouny.
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Do ZDVOP jsou přijímány děti na


základě rozhodnutí soudu



ţádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností



ţádost zákonného zástupce dítěte



ţádost dítěte

Popis zařízení
DCJK, o.p.s. poskytuje zdravotní, zdravotně- sociální, sociální, rehabilitační, psychologickou
a výchovnou péči dětem, které byly do zařízení přijaty. Nejstaršímu dítěti přijatému v roce
2009 bylo 8 let. Nejmladšímu dítěti přijatému v roce 2009 byly 4 dny. Péče o děti je spojená
s intervencemi v rámci řešení jejich tíţivé sociální situace. DCJK, o. p. s., které v roce 2006
získalo statut zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, poskytuje své sluţby dětem ve
věku od 0 do 18 let. Hlavní náplní činnosti zařízení je poskytovat péči dětem od 0 do 6- ti let
věku.
Na sklonku roku 2006 byla původní kapacita zařízení DCJK, o. p. s. rozšířena z 12 lůţek
na 20 lůţek. V roce 2007 pokračovala 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 byla dokončena
v září 2008. Slavností otevření dalších 4 bytových buněk Sociální rehabilitace proběhlo
v říjnu 2008. Během roku 2008 probíhaly i další stavební úpravy prostor v přízemí budovy.
V průběhu roku 2009 byla zcela dokončena rekonstrukce rehabilitačních prostor a
zprovozněna vířivá vana určená k hydroterapii. Kapacita zařízení je 20 lůţek, z toho 12 lůţek
je určeno pro kojence a 8 lůţek pro batolata. Rozdělení lůţek (dle věku) vţdy závisí na
aktuální skladbě přijatých dětí.
ZDVOP má pro pobyt dětí k dispozici 2 kuchyně, 2 herny, 3 místnosti pro pobyt kojenců,
2 loţnice batolat, pokoj určený dětem staršího školního věku, návštěvní místnost, ošetřovnu,
sanitární místnost, provozní a skladovací prostory.
V rámci Sociální rehabilitace je v zařízení DCJK, o. p. s. k dispozici 5 bytových buněk,
které jsou určeny pro matky či rodinné příslušníky s maximálně 2 dětmi. Bytová buňka
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je standardně vybavena nábytkem, součástí buňky je přilehlá koupelna se sociálním
zařízením. Uţivatelé sociálních sluţeb mohou vyuţít také kuchyňku, společenskou místnost
a technickou místnost.
Pro děti umístěné na ZDVOP 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.
Matka, která je ubytována v zařízení DCJK, o. p. s. v rámci Sociální rehabilitace má moţnost
poţádat o psychologické vyšetření psychologem, který do zařízení dochází a je jí poskytnuta
základní zdravotní péči pediatrem.

Personál v roce 2009
ředitel zařízení:

Martin Karas

sociální pracovník:

Bc. Dagmar Kůrková, DiS.
Martin Karas

pracovník v soc. službách: Květa Doušková, DiS.
Jiřina Waldmannová, DiS.
Jindřiška Němejcová
psycholog:

PhDr. Adéla Doleţalová

pediatr:

MUDr. Martin Gregora

speciální pedagog:

Mgr. Pavla Landsingerová
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vedoucí sestra:

Zdeňka Tomášková

všeobecné sestry:

Lucie Kůtová, DiS.
Dana Naakeová
Monika Kulířová
Hana Hacklová
Lenka Štěpánková
Pavlína Dajková
Jana Vacková, DiS.
Zdeňka Hokrová
Anna Kašparová
Ludmila Kůrková
Eva Hájková
Ladislava Vozobulová

výchovný pracovník:

Věra Gaierová
Bc. Barbora Reitmaierová

sanitářky:

Jana Voříšková
Vladimíra Mourková
Hana Tabarová
Pavlína Fleková

pomocný personál:

Eva Pavelková
Lucie Kuchařová
Daniela Vlčková

V souvislosti se speciálními potřebami dětí je zajištěna další odborná péče (fyzioterapeut,
neurolog, ortoped, ... )
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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, a.s.

Humanitární organizace, ADRA- Praha

Nemocnice ČB, a.s.

MŠ Lidická, Odloučené pracoviště Spojařů 1260

MŠ Lidická, Lidická 625

MŠ U Parku

ZŠ ul. Jiřího z Poděbrad

Pedagogicko – psychologická poradna Strakonice

ZŠ a MŠ Pováţská - Lidická

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
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice
Střední odborná škola Volyně a Státní jazyková škola
SVP Strakonice
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Akce v roce 2009
Leden

Oslava Nového roku 2009
Novoroční ohňostroj
Divadelní představení Dům kultury Strakonice
Posezení v cukrárně v rámci odměny za vysvědčení

Únor

Dětský maškarní bál Dům kultury Strakonice
Dětský maškarní bál Sokolovna Strakonice

Březen

Skupovy Strakonice
Malování kraslic
Velikonoční nadílka
Návštěva plaveckého stadionu Horaţďovice

Duben

Krmení labutí a kachen
Návštěva městské policie
Projíţďka na ponících

Květen

Krmení zvěře v podhradí Strakonického hradu
Návštěva představení Bořek stavitel na nádvoří strakonického hradu
Návštěva ZOO Hluboká nad Vltavou

Červen

Dětský den – Teplárna Strakonice
Maţoretky – Letní kino Strakonice

Červenec

Návštěva zimního stadionu Strakonice
Ozdravný pobyt na Javorníku

Srpen

Dětský den v Zálesí
Dětský den na Podskalí
Soutěţe v parku – ukončení prázdnin – Adra
Návštěva plaveckého stadionu Strakonice – venkovní bazén
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Září

Václavská pouť – návštěva pouťových atrakcí
Juli Dáda – Městské kulturní středisko Strakonice
Adra pro děti – „Dětský den“

Říjen

Návštěva zimního stadionu Strakonice

Listopad

Pouštění draků pod OD Hvězda (Drakiáda)
Slavnostní otevření lávky – ohňostroj, šermíři

Prosinec

Mikulášská nadílka
Návštěva Adventních trhů Strakonice
Návštěva solné jeskyně
Pečení Vánočního cukroví
Štědrý den v Dětském centru + nadílka
Zvonkový průvod městem
Coca cola kamion

+ Oslavy narozenin dětí
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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

2008

38

1,3 roky

k 31.12.2008 => 94 dní

2009

31

9,2 měsíců

k 31.12.2009 => 194 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 v r. 2007 byl 5 dnů, nejstaršímu 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 %

neumístěno - dosud v zařízení => 11,6 %

Rok 2008
Věk nejmladšího přijatého dítěte v r. 2008 byl 4 dny, nejstaršímu bylo v době přijetí 15 let.
Děti byly ze zařízení umístěny:

do náhradní rodinné péče

=> 50 %

zpět do biologické rodiny

=> 18,6 %

do jiného zařízení

=> 15,7 %

neumístěno - dosud v zařízení => 15,7 %
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Rok 2009
Věk nejmladšího přijatého dítěte v r. 2009 byl 4 dny, nejstaršímu bylo v době přijetí 8 let.
Děti byly ze zařízení umístěny:

do náhradní rodinné péče

=> 38,8 %



adopce



pěstounská péče

zpět do biologické rodiny

=> 22,6 %

do jiného zařízení

=> 3,2 %

neumístěno - dosud v zařízení => 35,4 %

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

2008

7 dospělých osob

2009

7 dospělých osob; 1 nezletilá matka + 5 dětí

Zařízení zajišťuje přípravu a podklady pro řízení o náhradní rodinnou péči, odpovědní
pracovníci se zúčastňují poradních sborů a konzultují poznatky o dítěti s odborníky v této
oblasti.
V roce 2009 bylo v rámci Sociální rehabilitace umístěno v zařízení celkem 7 matek a 1 otec
s celkovým počtem 5 dětí, které byly svěřeny do péče rodičů.
+ 1 dítě bylo určeno do NRP, budoucí osvojitelé byli umístěni v rámci SRH v DCJK, o. p. s.
+ 1 dítě bylo následně umístěno na ZDVOP na základě předběţného opatření.
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Finanční zpráva
Stav majetku a závazků a finanční situace společnosti je popsána v roční účetní závěrce
sestavené ke dni 31.12.2009, která tvoří přílohu této výroční zprávy.

Informace v médiích
O činnosti Dětského centra informuje :
Strakonický deník

Strakonická TV

Český rozhlas

Mladá fronta

Web

Jihočeský kurýr

Jihočeské noviny

TV GIMI

Sponzoři a dárci
Šmidingerova knihovna Strakonice

Olga Tichá, Milevsko

NANNY, Fráňa Petr, Olomouc

MUDr. Mika Marek, Strakonice

Václava Kurcová, Sušice

Durčanská Petra a Květoslava

Nadace Javorník

Strakonický deník

MěÚ Strakonice

pí Částková, Hracholusky

pí Jírovcová

pí Bryknerová

pí Kapustová Strakonice

pí Trávníčková Stanislava

SOŠ Volyně

p. Filip Moravec

pí Janovcová

Bejby centrum, Merkuria, s. r. o., ČB

Policie ČR

MUDr. Lederer

Občanské sdruţení Ţivot dětem

p. Černý

Městské kulturní středisko Strakonice

p. Novotný Ladislav
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SOU a OU řemesel a sluţeb Strakonice

TOMMI CZ, s. r. o.

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

Hořejší Jan, Praha

ČEPS, a. s., Praha

Nadace Adra

Klub slovenských dotyků, České Budějovice

obec Radomyšl

Alice Jankovská - Hračky u Čápa, Strakonice

M. Boudová, Zálesí

p. Ing. Keibel Miroslava, BISO Strakonice

Dura Automotive CZ, Strakonice

p. Ing.Hajdušek Tomáš

Sport Horaţďovice

MC Kvítek, Písek

p. Grauer

Elektro – Jankovský, Blatná

Manţelé Fouňovi

p. Trávníček Miroslav

EIVO Czech Pet, Praha

Českobratrská církev evangelická

ČB Development Č.B.

obec Katovice

SDH Katovice

Brit Tex s. r. o.

ELEKTRO Němcová

manţelé Floriánovi, Strakonice

ZZN Strakonice

Bazar kočárků Folkmannová

DENIOS Strakonice

pí Víznerová, pí Uhrová

ČSŢ Radomyšl

pí Irena Fialová

Sedlická strojírna s. r. o.

VH-TRES, s. r. o., Č.B.

manţelé Kasíkovi, Praha

VZP

pí Lexová Pavla,Strakonice

AGRICO, Třeboň

pí Smáhová Zuzana, Nýrsko

pí Marková Alexandra, Strakonice

pí Kohoutová Eva, Praha

p. Michal Zelinka, Strakonice

Centrum pro zdravotně postiţené
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p. Raba Tomáš, Nový Draţejov

p. Raba Karel, Strakonice

pí Kohoutová Eva, Mokrá, koj.zboţí, Strakonice

ABOSS Group

Metal Progres Strakonice spol., s.r.o

MUDr. Pelíšek Michal

p. Radek Vondrášek, Strakonice 612

GPL Invest s.r.o, České Budějovice

pí Kubová Jana Ing.

p. Vaněk František

manţelé Makrlíkovi, České Budějovice

pí Kadečková Irena

Sdruţení rodičů ZŠ Poděbradova

STRADE CZ

Papírnictví od Kamenného mostu, pí Louţenská Libuše, Písek
Hrdlička Ivan - autorizovaný distributor olejů a maziv Shell, Strakonice
Občanské sdruţení – Ţivot dětem

pí Brejchová

pí Vrábková, Mrkvičková

pí Mgr. Hana Homolková

Villnerová Dana – kuchyňské vybavení Volyně

pí Májová Monika ,Praha

pí Trávníčková, Strakonice

pí Sokolová

Teplárna, a. s. Strakonice

Plavecký stadion Strakonice

p. Pavel Vosecký

p. Josef Černý

Hero czech, s. r. o.

Manţelé Kozlíkovi, Strakonice

pí Petra Hofmanová, Strakonice

DDM VOŠ a SPŠ Strakonice

pí Barvínková Martina, Radošovice

manţelé Němejcovi, Strakonice

p. Roman Vrablím, Strakonice

pí Průchová Ilona, Strakonice

pí Rodová Hana, Chrašťovice

pí Rejšková Hana, Novosedly

Technické sluţby, Strakonice

pí Vendula Bílková, Strakonice

B-import, s. r. o., Strakonice

p. Zákostelecký, Strakonice

pí Veronika Matoušková, Praha

pí Petra Sladkovská, Strakonice

pí Věnceslava Vávrová, Strakonice

pí Lucie Spáčilová, Strakonice

pí Veronika Hanzlíková, Strakonice

pí Holubová, Strakonice

p. Libor Malý, Strakonice

pí Miroslava Sobolčíková, Strakonice

pí Lucie Hofmannová, Strakonice

pí Dana Pechová, Strakonice

pí Monika Švecová, Strakonice

pí Petra Soukupová, Strakonice

pí Dagmar Šebelíková, Sušice

pí Hana Bubnová, Strakonice
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pí Marcela Mrázová, Strakonice

pí Vladimíra Machová, Strakonice

pí Karešová, Prachatice

pí Eva Nováková, Nebřehovice

p. David Karol, Strakonice

p. Karel Kapláne, Radomyšl

SZŠ Písek

pí Alena Tesařová, Strakonice

pí Ivana Novotná, Písek

p. Radek Bittner, Strakonice

pí Aneta Kvartová, Blatná

pí Markéta Štvánová, Strakonice

pí Kateřina Vršková, Strakonice

manţelé Hrdinovy, Jindřichův Hradec

Bc. Dana Hejduková, Volyně

pí Renata Pastejříková, Strakonice

pí Romana Holajová, Litoměřice

pí Hana Vavroňová, Strakonice

pí. Hana Prokopová, Kladruby

pí. Petra Brejchová, Strakonice

pí. Smáhalová, Nýrsko

Dřevovýroba V.Vaněk, s.r.o.,Soběslav

p. Filip Moravec, Strakonice

pí. Šárka Strnadová, Strakonice

pí. Petra Malá, Strakonice

Škola v přírodě Čestice

pí. Jiřina Pavlíková, Strakonice

Městský úřad Volyně

pí. Blanka Vernerová, Strakonice

pí. Vladimíra Maková

pí. Kateřina Jirků, Strakonice

manţelé Hejpetrovi, Slaník

pí. Radka Vlková, Písek

ZŠ – třída IV.A, Kaplice

Merkuria CB, s.r.o, Č. Budějovice

Občanské sdruţení Ţivot dětem, Praha

pí. Petra Novotná – Střední škola řemesel a sluţeb, Strak.

Nadační fond Gymnázia Strakonice

p. Josef Černý, Vimperk

BV – Fruit s. r. o.

Nestlé Česko, s. r. o.

MUDr. Mika Marek

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.
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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.
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Dobrovolníci, odborné praxe
Zařízení umoţňuje vykonávat odbornou praxi studentů v oblasti zdravotně - sociální
problematiky. V roce 2009 zajistilo DCJK, o. p. s. výkon praxe pro 19 studentů.
Do zařízení DCJK, o. p. s. chodí vykonávat praxi studenti :


Zdravotně - sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zařízení DCJK, o. p. s. je klinickým pracovištěm zdravotně sociální fakulty,
s jejímiţ zástupci konzultujeme odbornou problematiku.



Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích



Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy Prachatice



Střední odborné školy Volyně a Státní jazykové školy

Plánované aktivity v roce 2009
V roce 2009 proběhla plánována rekonstrukce přízemní části objektu, kde probíhaly stavební
úpravy. Během roku 2010 chceme doladit další estetické detaily týkající se technických
a provozních částí zařízení. V roce 2009 za spolupráce několika sponzorů začalo vznikat
dětské hřiště, které je umístěno za budovou DCJK, o. p. s.. Hřiště bychom chtěli zcela
dokončit v roce 2010. V roce 2010 plánujeme rozšíření kapacity zařízení pro děti vyţadující
okamţitou pomoc.
Současně plánujeme pokračovat ve výzdobě a zkrášlování prostor Dětského centra JK, o. p. s.
za pomoci pí. Markéty Bláhové, která maluje a tvoří společně s našimi dětmi. Zkrášlovat
budeme nejenom vnitřní, ale i venkovní prostory Dětského centra.

Přílohy:
1. Zpráva auditora o účetní závěrce
2. Roční účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2009
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