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CHARAKTERISTIKA DĚTSKÉHO DOMOVA DOLNÍ ČERMNÁ
Dětský domov Dolní Čermná, leží ve východních Čechách v podhůří Orlických hor,
nedaleko okresního města Ústí nad Orlicí. 1. 4. 2013 došlo ke sloučení Dětského domova
Dolní Čermná a Dětského domova Horní Čermná. Celková kapacita zařízení je 54 lůžek.
Dětský domov v Dolní Čermné vznikl v roce 1954 jako zařízení s kapacitou 50 lůžek.
V letech 1967 – 1969 došlo ke generální opravě budovy, kapacita byla snížena na 27 lůžek.
V lednu 2010 byla dokončena celková modernizace zařízení na dětský domov „rodinného
typu“, financovaná dotací Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
v celkové výši 42 690 079 Kč (dotace EU činila 36 499 054,07 Kč). Došlo k rekonstrukci hlavní
budovy a výstavbě tří domků, keramické dílny a dalších prostor pro volnočasové aktivity dětí.
Kromě toho zařízení investovalo 2,5 mil. Kč do vnitřního vybavení hlavní budovy, budovy A, B
a budovy C (část vybavení byla hrazena dotací s dobou udržitelnosti do května 2015). Areál
v Dolní Čermné tak tvoří tři samostatné objekty:
1. Třípodlažní hlavní budova č.p. 74, která slouží jako pobytové zařízení a technické
zázemí. Budova nemá bezbariérový přístup, není v ní výtah. Toalety a koupelny nejsou
3

přizpůsobeny vozíčkářům. Budova je vytápěna centrálně plynem. Náklady na
modernizaci činily 17 818 tis. Kč. V rámci kontroly udržitelnosti dotačního projektu
v květnu 2015 bylo zjištěno, že schody vedoucí ze 3. podlaží na půdu neodpovídají
požárním předpisům – v měsíci říjnu, listopadu 2016 bylo schodiště rekonstruováno.
2. Jednopodlažní budova A, B, která slouží jako pobytové zařízení. Budova má
bezbariérový přístup, centrální vytápění plynem. Toalety a koupelny jsou
přizpůsobeny vozíčkářům. Jde o nový objekt postavený v rámci projektu celkové
modernizace dětského domova (investiční náklady 15 242 tis. Kč).
3. Jednopodlažní správní budova C, která slouží jako správní budova. Budova má
bezbariérový přístup, centrální vytápění plynem. Jsou v ní umístěny kanceláře,
toalety, prádelna, kuchyň a jídelna. Jde o nový objekt postavený v rámci projektu
celkové modernizace dětského domova (investiční náklady 10 130 tis. Kč).
Objekt v Horní Čermné č.p. 188 je historickou budovou z 18. století. V roce 1866 zde byl
zřízen manželi Hartwigovými sirotčinec Jednoty bratrské. Objekt je od sídla organizace v Dolní
Čermné vzdálen cca 4 kilometry. Jde o dvoupodlažní budovu, jejíž technický stav je hodnocen
jako špatný. Zřizovatel zařízení (resp. Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického
kraje) uvádí, že objekt má mnohé stavební prvky na hranici životnosti. Objekt vykazuje lokální
problémy s vlhkostí. Orgán veřejného zdraví udělil pro užívání budovy výjimku. Objekt slouží
jako pobytové zařízení (pokoje pro větší počet dětí) a technické zázemí. Budova nemá
bezbariérový přístup ani výtah. Vytápění je centrální (zemní plyn). Budova je napojena na
veřejnou kanalizaci a vodovod. V posledních 10 letech byly provedeny rekonstrukce koupelny
a WC (objem investice 101,2 tis. Kč, realizace v roce 2006) a rekonstrukce topení a zateplení
(plynový kotel a okna, výše investice 953 tis. Kč, realizace v roce 2010). Vzhledem
k technickému stavu budovy jsou náklady na rekonstrukci odhadovány na 20 mil. Kč.

MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO DOMOVA
Zřizovatelem Dětského domova Dolní Čermná je Krajský úřad v Pardubicích, který
poskytuje finanční prostředky pro chod domova. Další prostředky získává domov od
sponzorů, kterými jsou soukromé firmy, nadace, obecně prospěšné společnosti, společenské
organizace, ale i soukromí dárci z řad občanů.
Materiální zázemí i vybavenost domova v Dolní Čermné je v současné době na velmi
dobré úrovni. Po přestavbě žijí děti ve svých bytech (3 rodinné skupiny), které tvoří hlavní
společná místnost s kuchyní a jednotlivé pokoje pro maximálně 2 děti. Každý byt má pěknou
koupelnu, šatnu a místnost pro vychovatele. V původní budově (čp. 74) mohou využívat
posilovnu a dílnu. Společenská místnost byla v lednu roku 2014 přebudována na
terapeutickou místnost, kde se děti setkávají s psycholožkou. Studenti využívají samostatné
byty. K dispozici je dětem také zahrada vybavená prolézačkami, houpačkami, pískovištěm a
trampolínou. Bylo vybudováno též pěkné místo s pergolou a krbem, okolo ohniště jsou
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rozmístěné lavičky k sezení. Pro sportovní vyžití mohou děti využívat celou škálu sportovního
vybavení. Každé dítě má k dispozici kolo, brusle, lyže a další sportovní náčiní.
Materiální zázemí a vybavenost domova v Horní Čermné je na horší úrovni. I zde děti
žijí ve třech bytech (tři rodinné skupiny), které tvoří obývací pokoj s kuchyní a jídelnou,
pokojíčky dětí. Toalety a koupelny pro každou rodinnou skupinu jsou umístěny na společné
chodbě. Učňové mají možnost bydlet v oddělených pokojích v přízemí. Pro plnoleté studenty
je k dispozici zrekonstruovaný byt – na rekonstrukci se podílel sponzor. Terapeutická místnost
(„aťásek“) slouží pro terapii dětí s psycholožkou, pro realizaci ručních prací, práci s keramikou,
děti zde hrají na hudební nástroje, které jsme získali od sponzora (elektrické, basové kytary,
bicí s ozvučením). Je zde také kuchyň s jídelnou, zázemí pro švadlenu, kancelář sociální
pracovnice a vedení DD. Byla zahájena rekonstrukce půdy (dílna pro děti), ovšem nebyla
dokončena. Před budovou je plácek na hraní míčových her. Okolí DD by potřebovalo výraznou
investici do úpravy.
Školní jídelna (IZO 110 007 271) poskytuje školské služby podle § 119 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon). Školní jídelna zajišťuje vedle školního stravování dětí také závodní stravování
zaměstnanců příspěvkové organizace, a to za úplatu. Od 1. 4. 2013 je nejvyšší povolený počet
stravovaných ve školském zařízení 70. Školní jídelna vaří pouze v pracovních dnech, o
víkendech si vaří děti se svými vychovateli samy.
Vozový park čítá čtyři automobily, které je potřeba postupně obnovovat. Využívají se na
odvoz dětí do školy, pro cesty k lékařům, do poraden, k nákupům, ale i na výlety.

CHARAKTERISTIKA DĚTÍ
V domově jsou umístěny děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné
poruchy chování. Děti se přijímají zpravidla od 3 do 18 let, případně do ukončení přípravy na
povolání. Plnoletí studenti jsou v dětském domově na základě vzájemné písemné dohody a
mohou využívat nově vzniklé samostatné bytové jednotky. Bytové jednotky jsou samostatné
pokoje se sociálním zařízením, předsíňkou a kuchyňkou. Studenti si tak mohou vyzkoušet
samostatné bydlení, plánování svého času i přípravu vlastních pokrmů.
Ke dni 31. 8. 2018 žije v dětském domově DD Dolní Čermná 39 dětí ve věku od pěti do
dvaceti čtyř let. Z tohoto počtu je 22 chlapců a 17 dívek. Navštěvují Základní školu Vincence
Junka v Dolní Čermné, MŠ a ZŠ v Horní Čermné, Průmyslovou a SŠ Letohrad, ZŠ a SŠ
v Žamberku, SOŠ a SOU Lanškroun, SŠ obchodu, řemesel a služeb Pardubice, SOŠ
zahradnickou a technickou Litomyšl, VOŠ pedagogickou a SŠ pedagogickou Litomyšl, SOU
plynárenské Pardubice, SŠ automobilovou Ústí nad Orlicí, UK Praha, VŠ regionálního rozvoje
Praha.
Naše děti se potýkají také s různými problémy. Jsou to například specifické poruchy
učení, problémy spojené s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, psychické obtíže. Některé
z dětí mají zdravotní omezení, lehké mentální postižení.
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HLAVNÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU DD DOLNÍ
ČERMNÁ
Hlavním úkolem dětského domova je péče o děti podle jejich individuálních potřeb
stanovených v programu rozvoje osobnosti každého dítěte. V domově jsou děti, které z
vážných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemají závažné poruchy chování a mají
v rámci předběžného opatření nebo na základě rozhodnutí soudu nařízenu ústavní výchovu.
Cílem naší výchovné a vzdělávací práce je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, prohlubování
jeho vědomostí, dovedností a návyků. Prioritou je také kontakt dětí s biologickými rodiči,
hledání pěstounů a hostitelů v souladu se zájmem dětí. Naší snahou je vést děti k
samostatnosti a soběstačnosti, k odpovědnému chování, vzájemné toleranci a ochotě
pomáhat si navzájem. Dalším důležitým cílem výchovy a vzdělávání v dětském domově je
dosažení sociálního začlenění dět v kontextu měnící se okolní společnosti.

BĚŽNÝ ŽIVOT DĚTÍ V RODINNÝCH SKUPINÁCH
O každou rodinnou skupinu se starají dva kmenoví vychovatelé (děti je oslovují „teto,
strejdo“), kteří se střídají v denních směnách, a asistenti pedagoga, kteří zajišťují noční služby.
Vychovatelé vypracovávají roční plán práce, který vychází ze ŠVP, Dlouhodobého a ročního
plánu EVVO, Minimálního preventivního programu. Z celoročního plánu rodinných skupin se
odvíjí každodenní náplň dne. Samozřejmostí je přizpůsobování činností potřebám dětí.
Důležitá je příprava do školy a spolupráce s učiteli, dále naplnění volného času zájmovými
kroužky, sportem nebo výtvarnými činnostmi. Každý den si všechny skupiny připravují
samostatně svačinu a večeři. O víkendech si skupiny vaří samy, což obnáší zajištění potravin
na tyto dny. Vychovatelé společně s dětmi také zajišťují běžný chod skupinky, který obnáší,
tak jako v rodině, obstarávání nákupů potřebných věcí, oblečení a obuvi. K tomuto účelu má
každá skupina svůj rozpočet, s kterým si hospodaří. Vychovatelé se starají o děti v době
nemoci, navštěvují s dětmi odborné lékaře, poradny apod. Děti mají rozdělené povinnosti
v domácnosti, které se pravidelně střídají, aby se každé dítě naučilo všechny domácí práce.
Děti připravují jídlo, myjí nádobí, uklízejí společné prostory i své pokoje, učí se prát a žehlit,
nakupovat. Učí se také hospodařit s penězi. Mají své kapesné, za které si mohou nakoupit
různé drobnosti, ale učí se i šetřit. Děti si také stanovují cíl, ke kterému se snaží dojít. Tento cíl
je u každého jiný. Někdo si za cíl snažení například určí zvýšení úsilí při přípravě do školy, jiný
si je vědom toho, že neumí hospodařit, proto si za cíl určí, že bude šetřit na nějakou
hodnotnou věc, někdo chce zlepšit vztahy s kamarády atd. Své snažení každý den děti
hodnotí smajlíky s odstupňovanými body podle úspěšnosti. Před prázdninami proběhne
celkové hodnocení, kdy si děti za splnění cíle mohou vybrat odměnu ve formě zážitku. Děti,
které již opustily ZŠ, vedeme k postupnému osamostatňování, podporujeme u nich mj.
brigády. Vedeme je k tomu, aby zdárně vystudovaly zvolenou střední školu. Motivací je mj.
získání notebooku při nástupu na SŠ.
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SPOLUSPRÁVA DĚTÍ
Základním článkem spolusprávy dětí je rodinná buňka.
Děti se podílejí na řízení chodu rodinné skupiny spolu se svými vychovateli. Mají právo se
podílet na sestavování ročních a týdenních plánů skupiny, plánování rozpočtu skupiny na
daný rok, sledovat jeho průběžné plnění, být informovány o všech problémech a
skutečnostech, které se jich dotýkají.
Vychovatelé z rodinné skupiny každý týden organizují hodnocení splnění úkolů z plánu
týdne a zároveň projednávají s dětmi obsah plánu na příští týden. Přitom se děti mohou
k plánu vyjadřovat.
Nejvyšším stupněm podílu dětí na řízení chodu dětského domova je domovní parlament.
Tvoří jej maximálně 2 zástupci z každé rodinné skupiny, ředitel, zástupce ředitele, vedoucí
vychovatel, sociální pracovnice, popř. psycholožka. Schůzky domovního parlamentu probíhají
minimálně jednou za čtvrt roku, dříve ji svolá ředitelka na základě podnětu některého z členů
domovního parlamentu. Na schůzkách se hovoří o přáních a požadavcích dětí, řeší se
stížnosti, náměty, připomínky, problémy, … V prostředí parlamentu vládne bezpečné
prostředí, získané informace od členů parlamentu nesmí být zneužity. Členové parlamentu
informují ostatní děti z rodinných skupin o přijatých závěrech.
Jednou do měsíce probíhá komunitní setkání všech rodinných skupin. Na tomto setkání,
které probíhá v pozitivním a přátelském duchu, jsou děti seznámeny s nejdůležitějšími
změnami uplynulého období, s tím, co je čeká v nadcházejícím měsíci (úkoly, akce), s úspěchy
dětí. Společně pak děti popřejí těm, kteří měli v daném měsíci svátek či narozeniny. Na tomto
setkání mohou děti přednést svá přání, připomínky, náměty, které jsou řešeny buď okamžitě,
nebo při nejbližší příležitosti.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ CHODU DD
(1) Dětský domov se člení na úsek pedagogický, ekonomicko-provozní a sociální.
 Pedagogický úsek tvoří zástupce statutárního orgánu – ředitelka, zástupce ředitelky,
vedoucí vychovatel/ka, vychovatelé, asistenti pedagoga, psycholožky, případně
pečovatelé;
 ekonomicko-provozní úsek tvoří zaměstnanci školní jídelny (skladnice, kuchařky,
vedoucí ŠJ), provozní zaměstnanci (údržbář, řidič, pradlena, švadlena), dále účetní,
mzdová účetní, pokladní a sekretářka;
 sociální úsek tvoří dvě sociální pracovnice.
(2) V pedagogickém úseku je zajišťována komplexní odborná výchovná péče o děti, hlavní
zákonnou normou, podle níž činnost probíhá, je zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově
a vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy ve
školských zařízeních, oboje v platném znění.
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(3) Ekonomicko-provozní úsek zajišťuje správu a údržbu budov, prostředky nutné pro
výchovnou a vzdělávací činnost v zařízení, zodpovídá za hlavní inventář a jeho evidenci, za
zpracování účetnictví a mezd, a dále za dodržování mzdového limitu a rozpočtu
provozních prostředků. Dále tento úsek zajišťuje chod spisové služby a postup při
vyřazování písemností, školní a závodní stravování a vedení personální dokumentace
zaměstnanců.
(4) Sociální úsek zpracovává veškerou sociální agendu v dětském domově, zajišťuje vedení
dokumentace dětí.
Jednotlivé úseky navzájem spolupracují podle pokynů vedoucích zaměstnanců v duchu
týmové spolupráce. Vedoucí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, sociální pracovnice se
průběžně vzdělávají a své poznatky implementují do praxe.
V průběhu školního roku došlo ke změnám v pracovnících na těchto pracovních pozicích:
denní vychovatel, noční vychovatel – asistent pedagoga, sociální pracovnice. V rámci
vyhledávání jednotlivých pracovních pozic bylo spolupracováno s Úřadem práce,
s reklamními agenturami jobs.cz, prace.cz, teamio.cz, s obecními úřady Dolní Čermná, Horní
Čermná, s Dobrovolným svazkem obcí - Mikroregion Severo-Lanškrounsko, inzerát byl
zveřejněn i na informačním portále Klíč ke vzdělání.
Pracovní pozice k 31. 8. 2018

Počet

Dosažené vzdělání

Ředitelka

1

Vysokoškolské magisterské

Zástupce ředitelky

1

Vysokoškolské magisterské

vedoucí vychovatelka

1

Vysokoškolské bakalářské

Denní vychovatelé

3

Vysokoškolské magisterské (Mgr.)

4

Vysokoškolské bakalářské (Bc.)

2

Vyšší odborné (DiS.)

4

Středoškolské s maturitou

6

Středoškolské s maturitou/výuční list

1

Vysokoškolské bakalářské

1

Vysokoškolské magisterské

Sociální pracovnice

1

Vysokoškolské bakalářské

Psycholožky

1

Vysokoškolské magisterské

1

Vysokoškolské, doktorandské (PhDr.)

1

Vysokoškolské (Ing.)

Asistenti pedagoga (noční)

Hlavní účetní, rozpočtářka

8

Mzdový účetní, pokladní

1

Vyšší odborné (DiS.)

Kuchařky

1

Středoškolské /výuční list

Švadlena, pradlena, uklízečka

2

Údržbář

1

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s vytvořeným Plánem
DVPP pro školní rok 2017/2018.

ZPRÁVA K AGENDĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
 Spolupráce s úřady – magistráty, městskými úřady – odděleními sociálně-právní ochrany
dětí, soudem, státním zastupitelstvím, diagnostickými ústavy, školami a školskými
zařízeními, terénními organizacemi poskytujícími sociální služby (Amalthea, Don Bosco
aj.), organizacemi poskytujícími sociální služby v oblasti péče o zdravotně postižené děti.
 Poskytování poradenské činnosti v oblasti sociálně-právní, a to dětem, zletilým studentům
v našem zařízení, rodičům, příbuzným dětí, ale i žadatelům o hostitelskou péči.
 Zprostředkování praxe studentům odborných škol a vysokých škol, jejich metodické
vedení a následné zhodnocení praxe.
 Rozhodování ve správním řízení o příspěvku na péči poskytované dětem v ústavní
výchově. Vymáhaní dluhů při nehrazení tohoto příspěvku prostřednictvím policie a soudu.
 Vedení spisové dokumentace dětí, vedení spisové dokumentace dětí se zdravotním
postižením – v rámci poskytovaného příspěvku na péči.
 Vyřizování přídavků na děti a dalších dávek, které v rámci státní sociální podpory dětem a
zletilým studentům nebo zdravotně postiženým dětem náleží.
 Dopomoc odcházejícím mladým lidem opouštějícím naše zařízení při hledání ubytování a
zaměstnání.
 Pravidelně pořádáme případové konference, při nichž řešíme sociální, právní, zdravotní i
výchovnou problematiku každého z našich dětí. Těchto konferencí se účastní, krom
sociální pracovnice, také psycholog, příslušná sociální pracovnice městského úřadu nebo
magistrátu, rodiče, případně jiní příbuzní, kteří se zajímají o dítě v ústavní výchově,
příslušný vychovatel, popřípadě ředitelka DD.
 V případě potřeby je možné přizvat učitele, pracovníka neziskové organizace nebo jinou
osobu, která by svojí účastí přispěla k rozvoji dítěte, k řešení jeho problémů nebo poskytla
důležité informace.
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 S rodiči pracujeme pravidelně, většinou ve spolupráci s oddělením sociálně-právní
ochrany dětí, a to proto, aby se podmínky v rodině upravily a mohly probíhat pravidelné
návštěvy dětí u rodičů nebo příbuzných. Rodiče jsou také pravidelně kontaktování
z důvodu příspěvku na péči poskytovaného dětem v ústavní výchově. Jsou dotazováni na
aktuální sociální situaci a rovněž jsou informováni o dluzích, které jim v zařízení vznikají.

ZPRÁVA PSYCHOLOŽKY
V DD působí dvě psycholožky – v Dolní i v Horní Čermné. Primárně je jejich činnost
zacílena na děti, obě psycholožky poskytují rovněž poradenství, intervenci zaměstnancům
DD.
Dolní Čermná
Práce psycholožky v DD Dolní Čermná ve školním roce 2017 – 2018 zahrnovala
psychodiagnostickou činnost, oblast preventivní směřující k posílení sebedůvěry dětí a
pozitivní motivaci k realizaci osobních cílů stanovených v individuálních plánech rozvoje
osobnosti dítěte, jednak intervenční oblast týkající se práce s emočně nestabilními dětmi a
dětmi s psychosociálními problémy různé intenzity. V souvislosti s příchodem nových dětí do
DD bylo také nezbytné pomoci dětem v počáteční adaptaci na prostředí DD a pracovat s nimi
na zmírnění některých psychických problémů vzniklých v dysfunkčním rodinném prostředí. V
práci s dětmi bylo využito metod klinických (pozorování, rozhovor) i terapeutických (herní
terapie, sandplay, terapeutické karty, prvky kognitivně- behaviorální terapie, arteterapie a
muzikoterapie).
Dalším z cílů činnosti bylo navázat, obnovit nebo udržet kontakt s rodinami dětí a
motivovat je k vytvoření takových podmínek, aby děti mohly častěji pobývat doma, případně
se domů vrátit natrvalo, k čemuž se využívalo zejm. případových konferencí a pravidelných
pohovorů s rodiči.
Psycholožka úzce spolupracovala s denními vychovateli i nočními asistenty na řešení
aktuálních emočních, výchovných či jiných problémů dětí. V případě výukových problémů a
problémů s chováním dětí ve školním prostředí spolupracovala též s pedagogy příslušné
školy.
Situace vyžadující kontakt a komunikaci s dalšími institucemi činnými v oblasti
sociálně právní ochrany dětí byly řešeny v součinnosti s vedením DD Dolní Čermná.
Psycholožka byla zapojena do přípravy procesu transformace péče o ohrožené děti,
podílela se na tvorbě transformačního plánu a vyhodnocení aktuálních potřeb dětí.
Horní Čermná
Během celého roku probíhaly individuální pohovory a krátkodobé terapie s dětmi na
DD, kdy byly ponejvíce řešeny aktuální problémy dětí na domově, ve škole, v rámci vlastní
rodiny apod. Především šlo o výchovné, vztahové a prospěchové problémy. Děti byly vedeny
k vymezení a formulování daného problému, zhodnocení situace a vlastního podílu na ní, k
řešení vyhrocených situací s časovým odstupem, k samostatnému hledání možností nápravy a
vyvozování možných dopadů, byly vedeny k vlastní odpovědnosti za své chování. Stanovené
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cíle a úkoly byly současně probrány se službou konajícím vychovatelem a průběžně následně
kontrolovány.
Současně s řešením aktuálních problémů byly prováděné i dlouhodobé terapie u dětí
s protrahovanými problémy, které probíhaly v součinnosti s psychiatrickým vyšetřením.
Dlouhodobá péče byla věnovaná dětem s poruchami ADHD, neurotickými tikovými
poruchami, poruchám příjmu potravy, dětem s dlouhodobými výchovnými problémy,
hraničícími s vývojovými poruchami chování, dětem s pocity nejistoty a úzkosti při řešení
jejich životní situace.
Dále byla psychologická práce zaměřená na diagnostiku standardním testovým
vyšetřením se zaměřením na posouzení intelektových schopností v důsledku školního
selhávání a na profesní orientaci při přechodu dětí na vyšší stupeň vzdělávání.
Spolupráce probíhala nejen s pedagogy DD, ale i ve škole. Řada případů byla řešena
na žádost terénních sociálních pracovníků v otázkách NRP, vymezení možností hostitelské
péče apod., ale zároveň v součinnosti s nimi byly řešeny rodinné problémy, které úzce
souvisely s jejich dětmi na DD. Dále byla prováděna vyšetření, týkající se konkrétních situací
u dětí, která sloužila sociálním pracovníkům jako podklad pro další jejich práci s rodinou a
dětmi.
V souvislosti s řešením problematiky národnostních zvláštností u dětí bylo nutné
dlouhodobé vedení pedagogů na DD.
Psychologická péče na DD probíhá jednak v linii plánování, ale řada problémů je třeba
řešit operativně ve spolupráci s pedagogy, lékaři, poradnami a dalšími odborníky, kdy je
psychologická činnost u problematických dětí na DD nezastupitelná.

PREVENCE SOCIÁLNĚ-NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ
Minimální preventivní program byl pod vedením preventistů sociálně patologických jevů
sestaven týmem pedagogických pracovníků (vychovatelů a asistentů), kteří se společně
podíleli na jeho realizaci. Dlouhodobým cílem je upevňování vztahů mezi dětmi na skupině,
ve škole i při mimoškolních činnostech. Děti jsou systematicky vedené k sebehodnocení,
k zamyšlení nad svým chováním. Při řešení problémů vždy spolupracovali s vedením DD a
včasným a objektivním podáváním informací se snažili navozovat pozitivní sociální klima
v DD.

KONKRÉTNÍ ÚKOLY METODIKA PREVENCE:
Metodik prevence zorganizoval v září 2017 akci s nadací Nadání a dovednosti pro děti
starší 15 let, v říjnu téhož roku poučení všech dětí o přiměřeném sexuálním chování. pro
všechny pedagogické pracovníky

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Aktivity vycházely z celoročního plánu. Děti byly celoročně vedeny k šetrnému vztahu
k přírodě, ke třídění odpadu, k šetření s energiemi. V rámci předvedení možností zužitkování
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tříděného odpadu si ukázaly, co vše je možné vytvořit z použitých obalů od potravin a také si
děti vytvořily obrázek z víček od PET lahví.
Na skupinkách děti pečovaly o zvířátka – šneky, želvu, králíčka, v zimě krmily ptáčky, nosily
kaštany a suché pečivo ke krmelci. V Dolní i Horní Čermné si děti vytvořily záhonky a
pěstovaly si na nich, co mají rády (jahody, hrášek, rajčata), ale i zeleninu, ze které potom
vařily.
Učíme se dodržovat zdravý životní styl, zkoušíme vařit zdravě.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE A AKTIVITY DD VE ŠKOLNÍM
ROCE 2017/2018


Září 2017
o La Sofia – Praha – koncert talentovaných dětí pod záštitou Y. Blanarovičové



Říjen 2017
o Oriflame – přednáška o péči o pleť, kadeřnická úprava pro děti v DD DČ
o Podzimní prázdniny na Dolní Moravě – adrenalin park, bazén, tělocvična,
bowling, stezka v oblacích, bobová dráha



Listopad 2017
o Větrné elektrárny – exkurze do větrné elektrárny od Adel Happiness a M.
Hoffmana
o Domovy tančí – taneční soutěž – obsazení 1. a 2. místa a absolutního vítěze



Prosinec 2017
o Vánoční trhy Linz – výlet za vánoční atmosférou do Rakouska – od Adel Hapiness
o Mikulášská besídka s VVS – v Mistrovicích
o Návštěva tet z ČČK – Jablonné nad Orlicí – předání dárčeků
o „Dárky v krabici od bot“ – hasiči z Edertalu
o ČČK – Strom splněných přání – rozdávání dárků dětem pod stromečkem
o Strom splněných přání z nadace Dejme dětem šanci
o Vánoční besídka dětí



Leden 2018
o Karneval v DČ



Únor 2018
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o Ples dětí devátého ročníku – Horní Čermná


Březen 2018
o Jarní prázdniny na Dolní Moravě – lyžování, snowboard, bazén, sauna



Duben 2018
o Autodráha Pardubice – jízda s autíčky – výlet od pana Kopeckého
o Den Země – děti se zapojily do úklidu ve svém okolí
o Hudební workshop s O. Etkinsnem – zábavné odpoledne pro nejmenší v Praze



Květen 2018
o Letohradská pouť – atrakce – pozvání od pana starosty P. Fialy
o Pragulic, Neviditelná výstava – procházka po Praze s bezdomovcem a návštěva
Neviditelné výstavy v Praze



Červen 2018
o Dětský den s VVS
o Out Of Home – Praha – zážitkový víkend plný zábavy
o Dětský den spojený s ukončením školního roku v domově – společné aktivity na
zahradě domova
o Zábavný adrenalinový den v Dolní Moravě – Mamutíkův park, lanový park,
bobová dráha



Červenec, srpen 2018
o Letní tábory pro děti – Kujebák Božanov, Sluníčko Trhová Kamenice, Jitřenka
Bučovice, Zubří u Nového Města na Moravě, evangelický tábor

Oblíbené jsou návštěvy kina, bowlingu, plaveckého areálu, které skupinky navštěvují
průběžně. Velká pozornost je věnována sportovním aktivitám, zvyšování tělesné zdatnosti dětí
– využívá se posilovna, děti hrají ping pong, na přilehlém hřišti hrají míčové hry, skáčou na
trampolíně, věnují se turistice, hrají venku různé hry. V sobotu sportují v tělocvičně pronajaté
u místní základní školy.

SPOLUPRÁCE DD S VEŘEJNOSTÍ
Dětský domov dlouhodobě spolupracuje s organizacemi a spolky v obci Dolní Čermná,
Horní Čermné, ale také s nadacemi, firmami, neziskovými organizacemi i soukromými
osobami.
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V průběhu roku děti navštěvovaly zájmové kroužky, které pořádaly školy, které
navštěvují, nebo zájmové spolky obce: hasičský, florbalový, fotbalový, taneční, sborový zpěv,
Break dance, šikovné ručičky.
Nadále probíhá spolupráce s organizacemi - ČČK Jablonné nad Orlicí, ČČK Úst nad
Orlicí. Spolupráce je dlouholetá. Tety z ČČK v Jablonném nad Orlicí několikrát ročně
navštěvují děti s dárky, připravují pro ně zábavné odpoledne ke dni dětí, pravidelně za nimi
chodí před Vánoci, Velikonoci, před koncem školního roku. ČČK Ústí nad Orlicí pořádá
každoročně před Vánoci Strom splněných přání a zve naše děti na akce záchranářů. Členové
organizace školí děti zábavnou formou o první pomoci, v letošním roce proškolili pedagogické
pracovníky v rozsahu 20 h.
Spolupracujeme rovněž s naším sponzorem – VVS Verměřovice. Vedení firmy
každoročně pamatuje na naše děti a zve je na Mikulášskou besídku a na akci konanou ke Dni
dětí – děti si vždy užijí spoustu legrace, her, soutěží, je pro ně vždy přichystáno bohatá tabule
jídla (včetně opékání selátka), dostanou laskominy domů. Naše děti tyto akce milují a vždy se
těší již dlouho dopředu. O prázdninách nabízí firma našim dětem brigádu, děti tak mají
možnost si přivydělat ke svému kapesnému a ušetřit si na to, po čem touží
Dalším spolupracujícím subjektem je Tesco Česká Třebová. Pracovníci Tesca
zorganizovali pro naše děti vánoční strom splněných přání, sbírku šatstva, hraček. Ve
spolupráci s ředitelem panem D. Kovářem jsme se zapojili do grantového řízení Nadačního
fondu Tesco s projektem Spolu to zvládneme.
Každoročně k nám do DD přijíždějí přátelé z Edertalu (Německo). Před Vánoci vozí
dětem dárky „v krabici od bot“; dárky vybírají rodiny v Edertalu na základě jednoduchého
dotazníku, který o sobě zpracovávají děti. Je to vždy velkým překvapením, protože děti
netuší, co se v krabicí ukrývá. Jednou za dva roky nás navštěvují v létě.
Spolupracovali jsme s neziskovými organizacemi a nadacemi:
Dejme dětem šanci o. s., Praha, pomáhá dětem z dětských domovů více projekty.
1. Podporuj mě – podpora dětí vyrůstající v dětském domově na území České republiky,
které se jednou musí postavit na vlastní nohy. Naspořená částka mu usnadní velmi
nelehký start do života podpory vlastní rodiny…
2. Najdi si mě - projekt, který usnadní dětem z dětských domovů jejich vstup do
samostatného života. Doprovázení dětí na cestě k úspěšnému začlenění se do naší
společnosti, možnost poznat život v běžných rodinách
3. Přál/a bych si - projekt, který umožňuje jednorázový příspěvek na opodstatněné
přání dítěte vyrůstajícího v dětském domově.
4. Pomoz mi do života - projekt usnadňující mladým lidem odchod z dětského domova a
začátek jejich cesty životem.
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5. Dejme dětem dárek k Ježíšku - projekt umožňuje lidem, udělat radost vánočním
dárkem dítěti, které nemá možnost vyrůstat a trávit Vánoce v rodině pohodlně a
rychle přímo od svého počítače
Centrum Don Bosco Salesiánský klub mládeže v Pardubicích – Kurz přípravy na život. Cílem
je pomoci mladým lidem lépe se připravit na život na vlastních nohou a vytvořit stálou
bezpečnou skupinu, kde děti navazují hlubší vztahy, učí se zvládat sociální a praktické
dovednosti. Součástí jsou pobytové akce a brigády. Činnost probíhá o víkendech.
Centrum J. J. Pestalozziho Chrudim - poradenské centrum pomáhá připravovat děti a mladé
lidi, kteří žijí v ústavních zařízeních nebo v pěstounských rodinách, na těžkou životní situaci
spojenou s odchodem do samostatného života při víkendových akcích. Práce je zaměřena
především na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poradenské centrum poskytuje dětem zejména
poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik konkrétních dovedností, sociálně terapeutické aktivity,
doprovázení a to v rámci víkendové činnosti, na skupinách osobnostního rozvoje, seminářích
a v rámci dalších aktivit.
DofE – dlouhodobý projekt, který pomáhá dětem rozvíjet samostatnost, cílevědomost.
Program je dlouhodobý, tento rok si nově zařazené děti splnily aktivity a další fází je
plánování expedice, které se přesouvá do následujícího školního roku.

Velice si vážíme pomoci a spolupráce s organizacemi, sponzory. Náš dík jsme chtěli
vyjádřit i tím, že jsme do celostátní akce Cena Ď nominovali tety z ČČK Jablonné n. Orlicí,
firmu VVS Verměřovice, organizaci Dejme dětem šanci. Ze všech nominovaných osobností,
organizací v rámci kraje zvítězily naše tety z ČČK. Ke slavnostnímu vyhlášení došlo na
pardubickém zámku. Všichni námi nominovaní spolu se zástupci DD (teta s Járou) se sešli na
slavnostním celostátním vyhlášení vítězů v Národním divadle v Praze.
Nelze opomenout každoroční setkání bývalých chovanců v DD Horní Čermné (dnes již
v důchodovém věku). Vždy přijdou, zavzpomínají na staré časy, kdy byli jako děti v dětském
domově, vyprávějí, kam je osud zavál, co všechno dokázali, a těší se na další setkání v příštím
roce.

TRANSFORMACE RODINNÉ PÉČE
Dětský domov Dolní Čermná je jeden z osmi organizací Pardubického kraje, která je
zapojena do projektu Transformace péče o ohrožené děti a mládež. Cílem projektu je
postupné naplňování transformačního plánu. Transformační tým se scházel jednou za měsíc a
spolupracoval pod vedením garanta Mgr. Aleše Adamce.
Konkrétním cílem je přestěhování dětí z domova v Horní Čermné do bytů v okolních
městech Dolní Čermné. Lokalitami k vyhledávání nemovitostí jsou města Žamberk, Letohrad,
Ústí nad orlicí, Jablonné nad Orlicí, Lanškroun.
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V rámci transformačního procesu vznikaly jednotné postupy pro činnosti dětí
v rodinných skupinách a byly projednávány a upravovány dokumenty Dětského domova.
V průběhu realizace projektu měli všichni pedagogičtí pracovníci možnost se
vzdělávat v odborných kurzech, které byly realizovány v rámci projektu.

ÚDAJE O KONTROLÁCH
Ve školním roce 2017/2018 proběhly tyto kontroly:
 Úřad práce – dodržování pracovně-právních předpisů
 Státní zástupkyně (listopad 2017, květen 2018)
 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
 ČŠI – 19. -22. 9. a 11. - 12. 10. 2017
Vnitřní kontrolní systém byl naplňován, interní audity probíhaly dle plánu IA.

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA V ROCE 2017
ÚVOD
Dětský domov vede účetnictví – podvojné v programu FENIX. Mzdové účetnictví je vedeno
v programu AVENSIO. Dětský domov účtuje pouze hlavní činnost, vedlejší (hospodářskou)
nevykazuje.
Organizace k 31. 12. 2017 vykázala kladný hospodářský výsledek: 16.963,56,- Kč.

Finanční zdroje v roce 2017:
stravné zaměstnanci

110.355,00,-

ošetřovné (přísp.na péči od rodičů)

398.228,00,-

použití investičního fondu

0,-

použití rezervního fondu

185.784,00,-

čerpání fondů celkem

185.784,00,-

dotace na provoz od zřizovatele

3.869.449,77,-

přímá dotace NIV ze SR

14.950.977,-

dotace celkem

18.820.426,77,-

Příjmy celkem

19.564.626,37,-
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VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍHO VZTAHU K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE
Předepsané odvody, výnosy z prodeje a pronájmu:


V roce 2017 byl realizování nařízený odvod z investičního fondu zřizovateli ve výši:
256.000,-Kč



Organizace nemá žádné výnosy z prodeje nebo pronájmu státního majetku



Organizace nemá žádné další stanovené odvody zřizovateli

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A JEHO POUŽITÍ, FONDY
Organizace v roce 2017 vykázala kladný hospodářský výsledek: 16.963,56,- Kč. Tato částka
byla převedena do rezervního fondu.
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST A DALŠÍ MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE
1. Hospodářskou činnost dětský domov nevykazuje.
2. Mimorozpočtový zdroj dětský domov nemá.

PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK
Dětský domov disponuje majetkem Pardubického kraje. Budovy se odepisují měsíčně jak
v účetnictví organizace, tak v programu FaMa. Evidence DNM, DHM, DDNM a DDHM se vede
v modulu majetku v programu FENIX. DDHM je označen inventárními čísly. Veškerý majetek
je odsouhlasen s náklady v účetnictví.
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STAV MAJETKU PO INVENTARIZACI K 31. 12. 2017
IČO: 70857717

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ

Sestava: 39I

ke dni 31.12.2017
Název účetní jednotky: Dětský domov Dolní Čermná
----------------------------------------------------------------------------------------------Su Název účtu
MD
Dal
MD-Dal
----------------------------------------------------------------------------------------------018
021
022
028
031
901
902

Drobný dlouhodobý nehm.majetek
Stavby
Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.
Drobný dlouhodobý hmotný maj.
Pozemky
Jiný drobný dl.nehmot. majetek
Jiný drobný dl. hmotný majetek

205 975,80
47 409 387,64
2 495 347,69
5 735 793,22
95 786,00
14 147,00
1 626 416,14

0,00
0,00
0,00
357 613,99
0,00
0,00
126 041,00

CELKEM
57 099 012,50
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205 789,80
47 409 387,64
2 495 347,69
5 378 179,23
95 786,00
14 147,00
1 500 375,14

PŘEHLED STAVU ÚČTŮ K 31. 12. 2017
IČO: 70857717

INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTŮ

Sestava: 39I

ke dni 31.12.2017
Název účetní jednotky: Dětský domov Dolní Čermná
----------------------------------------------------------------------------------------------Su Název účtu
MD
Dal
MD-Dal
-----------------------------------------------------------------------------------------------

018
021
022
028
031
042
078
081
082
088
112
241
243
261
314
315
321
331
333
335
336
337
342
377
378
381
384
389
401
403
411
412
413
414
416
501
502
511
512
513
518
521
524
525
527
549

Drobný dlouhodobý nehm.majetek
Stavby
Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.
Drobný dlouhodobý hmotný maj.
Pozemky
Nedokončený dl. hmotný majetek
Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj
Oprávky ke stavbám
Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům
Oprávky k drob. dl.hmot.maj.
Materiál na skladě
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Pokladna
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hl. činnosti
Dodavatelé
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Pohledávky za zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl
Ostatní krátkodobé pohledávky
Ostatní krátkodobé závazky
Náklady příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Jmění účetní jednotky
Transfery na poříz. dl.majetku
Fond odměn
Fond kultur. a sociál. potřeb
Rez.fond tvoř. ze zlepš.výsled
Rezervní fond z ostat. titulů
Fond reprodukce maj.,fond inv.
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady z činnosti

205 789,80
47 409 387,64
2 495 347,69
5 735 793,22
95 786,00
47 150,10
0,00
0,00
0,00
364 364,59
694 348,07
22 533 890,91
330 521,37
2 835 964,00
785 219,00
300,00
2 717 729,38
19 019 752,00
0,00
205 363,77
7 690 744,00
1 626 664,00
1 113 441,00
4 179 875,28
402 527,40
113 007,47
732 404,06
475 033,00
510 244,00
399 204,00
0,00
140 363,00
0,00
185 784,00
256 000,00
1 598 290,63
641 917,54
10 500,00
93 771,00
4 754,00
1 391 160,95
10 937 196,00
3 576 569,00
44 094,00
433 414,00
302 642,00
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357
205
5 603
2 402
5 742
642
19 328
162
2 798
562
2 817
19 962
12
202
8 108
1 806
1 305
2 093
553
83
2 737
831
6 936
36 057
64
335
47
862
661
2
6
6
3

66

0,00
0,00
0,00
613,99
0,00
0,00
789,80
090,80
343,50
543,82
019,87
820,96
640,48
419,00
531,00
0,00
000,33
456,00
788,00
139,31
673,00
102,00
147,00
596,31
267,40
199,52
999,75
015,95
112,06
834,28
259,00
645,42
666,95
404,11
915,58
514,00
769,00
0,00
484,00
0,00
474,00
0,00
0,00
0,00
985,50
0,00

205 789,80
47 409 387,64
2 495 347,69
5 378 179,23
95 786,00
47 150,10
-205 789,80
-5 603 090,80
-2 402 343,50
-5 378 179,23
52 328,20
3 205 069,95
167 880,89
37 545,00
222 688,00
300,00
-99 270,95
-942 704,00
-12 788,00
3 224,46
-417 929,00
-179 438,00
-191 706,00
2 086 278,97
-150 740,00
29 807,95
-2 005 595,69
-355 982,95
-6 425 868,06
-35 658 630,28
-64 259,00
-195 282,42
-47 666,95
-676 620,11
-405 915,58
1 595 776,63
635 148,54
10 500,00
87 287,00
4 754,00
1 387 686,95
10 937 196,00
3 576 569,00
44 094,00
366 428,50
302 642,00

551 Odpisy dlouhodobého majetku
510 244,00
0,00
510 244,00
558 Náklady z drobného dl.majetku
89 336,19
0,00
89 336,19
602 Výnosy z prodeje služeb
0,00
508 583,00
-508 583,00
648 Čerpání fondů
0,00
185 784,00
-185 784,00
649 Ostatní výnosy z činnosti
0,00
46 868,99
-46 868,99
662 Úroky
48,48
3 012,09
-2 963,61
672 Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran.
28 678,98
18 849 105,75
-18 820 426,77
901 Jiný drobný dl.nehmot. majetek
14 147,00
0,00
14 147,00
902 Jiný drobný dl. hmotný majetek
1 626 416,14
126 041,00
1 500 375,14
905 Vyřazené pohledávky
18 618,00
0,00
18 618,00
992 Ostatní dlouhodobá podm.aktiva
350 000,00
0,00
350 000,00
999 Vyrovnávací účet k podrozv.úč.
126 041,00
2 009 181,14
-1 883 140,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem za organizaci

145 099 837,66

145 099 837,66

0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ K 31. 12. 2017
Dětský domov eviduje pohledávky:
Ošetřovné
2.086.278,97 Kč

(příspěvek

na

péči

od

rodičů)

Dětský domov má závazky:
Výživné dětem
150.740,00 Kč
Dodavatelé
99.270,95 Kč

(faktury

ve

SPONZORSKÉ DARY
KOPECKÝ IVO

6.296,-

ISOLIT-BRAVO

20.000,-

ORIFLAME

10.300,-

BAGO s.r.o.

10.000,-

PLAMAS s.r.o.

1.000,-
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splatnosti)

SKLENÁŘ s.r.o.

28.000,-

DDŠ (v rámci projektů „Pomoz mi do 84.718,života…“ a „Přál(a) bych si…“
TESCO

30.000,-

ANONYMNÍ DÁRCI

9.880,-

ZÁVĚR
Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek
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