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1. Identifikace zařízení

1.1 Název:
Název zařízení: Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves
Sídlo: Stará Ves 204, 751 07
IČ: 70941165
IZO: 650 007 786
Právní forma: školská právnická osoba
Datum vzniku: 1.září 2001
Zahájení činnosti: 1.července 2004
Statutární zástupce: ředitel dětského domova

Mgr. Jan Tomiga od 1.9.2001

1.2 Kontaktní spojení:
Mobil: 731 621 292
Mobil ředitel: 724 243 354
E-mail: info@cddemanuel.cz
Web: http://www.cddemanuel.cz

1.3 Zřizovatel:
Název: Arcibiskupství olomoucké
Sídlo: Wurmova 562/9, Olomouc, 779 00
IČ: 00 445 151

1.4 Rada školské právnické osoby:
Mons. Josef Hrdlička, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Mgr. Petr Bulvas

2. Charakteristika zařízení

Účel a cíl zařízení:
Účelem a cílem Církevního dětského domova Emanuel, Stará Ves, je zajišťovat nezletilé osobě, a to

zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě, na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní nebo
ochranné výchovy nebo na základě předběžného opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého
vývoje, řádné výchovy a vzdělání.

Kapacita zařízení:
Kapacita dětského domova je 10 dětí. Děti jsou vychovávané v rámci jedné rodinné buňky na základě

výjimky udělené MŠMT.

Výchovný program
Výchova v dětském domově se řídí školním vzdělávacím programem Na konci vesnice, ale na

začátku života. Děti jsou vychovávány v prostředí co možná nejvíce podobném funkční rodině. Dětský
domov je realizován v rodinném domku, který navozuje rodinné prostředí. O děti se starají vychovatelé, kteří
se střídají ve vícedenních směnách, aby vytvořily dětem co nejstabilnější prostředí. Základem výchovy je tzv.
preventivní systém, který vyžaduje neustálou přítomnost vychovatelů mezi dětmi a výchovu vlastním vzorem.

Děti se podílejí na všech běžných činnostech nutných ke každodennímu provozu zařízení, tak jako děti
v normálních rodinách. Kontakt s původními rodiči není omezen, děti podle možností navštěvují své rodiče či
příbuzné cca každý měsíc. Dětský domov se snaží budovat normální rodinné vztahy mezi dětmi a jejich rodiči
s uvědoměním si toho, co v jejich původních rodinách nefungovalo. Aktivním přístupem a spoluprací s dalšími
subjekty se snažíme od příchodu dětí do domova připravit je na jejich budoucí kvalitní samostatný život.

Pro každé dítě v domově je vypracován individuální plán rozvoje vycházející z celoročního plánu činnosti
na základě individuálních potřeb a schopností dítěte. Každé dítě je měsíčně písemně hodnoceno vychovateli.
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Spádovost dětského domova
Dětský domov je začleněn do struktury dětských domovů v Olomouckém kraji. Děti jsou do domova

zařazovány na základě rozhodnutí příslušného soudu.

3. Skladba dětí v dětském domově

Ve školním roce 2013 / 2014 byla skladba dětí následující:

2013 / 2014 Stav k
1.9.2013

Stav k 31.12.2013 Stav k 30.6.2014 Stav k 31.8.2014
příchody odchody stav příchody odchody stav příchody Odchody stav

Počet dětí 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7
chlapci 3 0 0 3 1 0 4 0 0 4
dívky 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3

Věkové rozložení:

2013 / 2014 Stav k
1.9.2013

Stav k 31.12.2013 Stav k 30.6.2014 Stav k 31.8.2014
příchody odchody stav příchody odchody stav příchody odchody stav

Počet dětí 6 0 0 6 0 0 7 0 0 7
0-6 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6-10 let 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2
10-15 let 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2
15-18 let 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1
nad 18 let 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2

Předškolní a školní docházku pro 1.-5. třídu vykonávaly děti v ZŠ a MŠ ve Staré Vsi a v Horní Moštěnici.

Středoškoláci se připravovali na svá povolání na středních školách v Přerově (obchodní akademie) a v
Lipníku nad Bečvou (Střední průmyslová škola stavební). Nejstarší chlapec studuje na Masarykově univerzitě
v Brně. Ostatní děti navštěvují základní školy, nejmladší chlapec, kterého jsme přivítali v červnu, okusil
prostředí mateřské školy a po prázdninách nastoupí do 1. třídy ve Staré Vsi.

Všechny děti absolvovaly školní rok bez problémů, žádné z nich nemuselo opakovat ročník.

Příchody a odchody dětí:

Příchody 1 Odchody 0
Příchod z rodiny 0 Zpět do rodiny 0
Pobyt v DDÚ-SVP 0 Náhradní rodina 0
Bez pobytu v DDÚ-SVP 0 Jiné ústavní zařízení 0
Jiné ústavní zařízení 1 Dosažení dospělosti 0
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4. Zaměstnanci dětského domova

Pedagogičtí pracovníci

Ve školním roce 2013/2014 pracovali v dětském domově tito pedagogičtí pracovníci:

Jméno Zařazení Příchod Odchod Poznámka
Tomiga Jan Mgr. ředitel 1.9.2001
Vjaclovská Ludmila Mgr. vychovatelka 1.9.2005
Jurečková Petra Bc. vychovatelka 1.11.2005 mateřská dovolená
Dufková Františka vychovatelka 1.9.2008
Pokorníková Jana Mgr. vychovatelka 1.9.2012
Spišiaková Ivana Mgr. vychovatelka 5.11.2012

Podle vzdělání:

Pozice:
Vzdělání

VŠ SŠ Jiné
Ředitel 1 0 0
Vychovatel 4 1 0
z toho:      muži 0 0 0

ženy 4 1 0

Provozní pracovníci
Jméno Zařazení Příchod Odchod Poznámka

Smékalová Jarmila Bc. DiS. sociální pracovnice 1.11.2005
Rozsypalová Květa pomocná pracovnice 2.1.2008

Podle vzdělání:

Pozice:
Vzdělání

VŠ SŠ Jiné
Sociální pracovnice 1 0 0
Pomocná pracovnice 0 1 0

Ostatní pracovníci na základě dohod
Ve školním roce 2013/2014 byly na základě dohod provedeny tyto činnosti:

Jméno Činnost
Mgr. Vjaclovská Ludmila noční dozor
Dufková Franiška noční dozor
Bc. Smékalová Jarmila noční dozor
Mgr. Pokorníková Jana noční dozor
Mgr. Spišiaková Ivana noční dozor
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5. Aktivity dětí

Během školního roku 2013/2014 se děti účastnily těchto aktivit:

ZÁŘÍ
 rozloučení s Kristýnou (návrat zpět do rodiny)
 adaptační kurz 1.ročníku

ŘÍJEN
 drakiáda ve Staré Vsi
 výlet na hřiby do Protivanova

LISTOPAD
 škola v přírodě – ZŠ a MŠ Stará Ves
 víkendový pobyt Hraběšice
 oprava střechy na domově

PROSINEC
 roráty ve Staré Vsi
 sv.Mikuláš
 návštěva ze ZŠ Úsov a Lipinka
 strom splněných přání v Šantovce v Olomouci
 předvánoční posezení s dětmi a vychovateli
 Živý betlém v Přerově
 zpívání koled v Přestavlkách
 zpívání koled v domově důchodců v Radkove Lhotě
 žehnání tříkrálových koledníků

LEDEN
 Tříkrálová sbírka ve Staré Vsi
 návštěva betléma v Dřevohosticích
 výstava Neviditelná Olomouc

ÚNOR
 karneval v Přestavlkách
 lyžování na Trojáku a v Jeseníkách – Buková hora

BŘEZEN
 duchovní obnova pro děti – Otec Gabriel, OFM
 návštěva srov. Marie Goretti, nemocniční kaplanky
 zahájení katechumenátu

DUBEN
 cirkus Berousek v Olomouci
 missa christmatis v katedrále v Olomouci

KVĚTEN
 pěší pouť na sv. Hostýn
 křest Marie
 škola v přírodě
 zpívání na Noci kostelů ve Staré Vsi
 pouť ke staroveské studýnce
 víkend v Protivanově
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ČERVEN
 4. ročník pouti CDD na Hostýn – P. Bedřich Horák
 školní sportovní kurz
 příchod nového dítěte do domova
 vyhlášení vítězů výtvarné soutěže MD Olomouc + vernisáž (Nadace Malý Noe, H. Maciuchová)
 farní táborák
 výlet na Potštát – hledání vlastních kořenů
 výlet na Rusavu

ČERVENEC
 Dny lidí dobré vůle na Velehradě
 tábor v Jeseníkách
 účast na charismatické konferenci v Brně
 sběr borůvek na Videčských pasekách
 splutí Vltavy

SRPEN
 pobyt na chatě na Rusavě
 tábor v Protivanově
 příměstský výtvarný tábor ve Vlkoši
 putování na Svatý Hostýn

Děti se účastní aktivit také v různých zájmových a sportovních kroužcích, ať už ve školách nebo
sportovních klubech. Dvě z mladších dětí navštěvovaly fotbalové tréninky v Horní Moštěnici.
Podle svého zájmu dětí navštěvují výuku náboženství na faře ve Staré Vsi a účastní se bohoslužeb. Velká
část dětí je také členy malé scholy, která rozdává radost svým hraním a zpěvem nejen při bohoslužbách,
ale také např. při návštěvě seniorů v domově důchodců v Radkově Lhotě nebo v rámci kulturního jara ve
Zlíně – Malenovicích. Starší děti již postupně přebírají nástroje do svých rukou a tak se naše malá schola,
doplněná z řad místních obyvatel mladšího i staršího věku, může nástrojově rozvíjet. V uplynulém školním
roce jsme rozšířili počet kytaristů a také rytmiku o bonga.
Kulturní a společenský rozhled si děti rozšiřují jednak při návštěvách výstav a společenských akcích, ale
také návštěvou místní pobočky knihovny. Zvláště pro starší děti je knihovna zdrojem informací, poučení i
vzdělávání. A my je v této aktivitě rádi podporujeme.
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6. Účast v projektech

Na cestě do života

Ve spolupráci se Salesiánským klubem mládeže – Na cestě do života z Pardubic se naše
děti dlouhodobě účastní programu nazvaného Kurz přípravy na život. Cílem tohoto
kurzu je pomoci mladým lidem nad 15 let připravit se lépe na svůj život po odchodu
z ústavního zařízení. Mladí lidé vytváří stálou a bezpečnou skupinu schopnou otevřeně
komunikovat. Vznikají tak vztahy, které jsou schopny mladým lidem pomáhat – nyní i

v budoucnosti. Po absolvování základního kurzu je možné zúčastnit se i pokračovacího programu. V tomto
školním roce se opět jeden z hochů účastnil tohoto kurzu. Účast v programu hodnotíme velmi pozitivně a
vnímáme přínos pro ty děti, které do Pardubic pravidelně jezdí.

Spolupráce s Nadací Malý Noe

Náš dětský domov úzce spolupracuje s olomouckou Nadací Malý Noe, která se snaží
aktivně pomáhat dětem vyrůstajícím mimo vlastní biologické rodiny. Nadace pořádá různé
aktivity pro děti, kterých se podle možností účastníme. V uplynulém školním roce jsme
z Nadace Malý Noe obdrželi finanční pomoc na pořízení zdravotních pomůcek pro naše děti
(brýle, ortopedická obuv) a na didaktické a výtvarné pomůcky.

7. Financování

Církevní dětský domov Emanuel Stará Ves je financován převážně z dotace MŠMT ČR, kterou dostává
podle kapacity a tzv. normativu na dítě. Tato částka je určena na provozní výdaje dětského domova včetně
zajištění plného přímého zaopatření dětí umístěných v domově. Dále se na příjmech domova podílí dávky státní
sociální podpory – přídavky na děti a platby rodičů podle Zákona č. 109/2002 Sb. – příspěvek na úhradu péče
poskytované dětem v zařízení (tzv. ošetřovné).

Finanční a materiální dary na naši činnost jsme získali od těchto organizací a jednotlivců:
 Obec Stará Ves
 Městys Brodek u Přerova
 Obec Štěpánov
 Obec Potštát
 ZŠ Úsov
 Město Úsov
 Obec Lipinka
 MUDr. Beáta Philippová
 p. Procházka
 p. Jana Svobodová
 p. Petr Nečas
 p. Václav Urban
 p. Jarmila Smékalová
 p. Skácelíková
 p. Hanečková
 manželé Strouhalovi
 rodina Darebníčkova
 rodina Mrázkova
 p. Marta Tomigová
 p. Jan Tomiga
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8. Kontrolní činnost v dětském domově

Ve školním roce 2013/2014 probíhaly pravidelné kontroly státního zastupitelství v Přerově. Děti navštívili
jejich odpovědní sociální pracovníci – OSPOD. V žádném případě nebylo zjištěno porušení povinností ze strany
CDD Emanuel.

9. Závěr

Školní rok 2013/2014 byl dalším rokem našeho života.
Pokračovali jsme ve výchově prevencí, tedy předcházení
negativních projevů, kterou se snažíme aplikovat od samého
počátku. Tento styl výchovy klade velké nároky na vychovatele i
ostatní pracovníky dětského domova, protože vyžaduje stálou
aktivní přítomnost mezi dětmi. Chci proto poděkovat svým
kolegyním za trpělivost a vytrvalost při výchově svěřených dětí.

S přibývajícím časem nám také stárnou děti, z nichž většina prožila v domově již několik let. I jejich
zapojení je důležitou akvizicí pro náš výchovný styl a atmosféru. Přestože každý má okamžiky, kdy je
podrážděný, unavený, neví si sám se sebou rady, přesto jsme zatím všechny situace dokázali společně
zvládnout. A to nejen na domově, ale i ve škole. Máme za sebou úspěšný první ročník na vysoké škole, další
dva dospívající zvládají nástrahy středoškolského studia, čeká nás rozhodování, kam dál po základní škole.
Ukazuje se, že způsob výchovy a život v našem dětském domově může pomáhat rozvinout i ty schopnosti dětí,
o kterých neměly ani potuchy. Příkladem toho jsou sportovní a hudební aktivity, které jsou jádrem naší činnost
přesahující zdi domova.

Jsme vděčni všem, kdo nás podporují, ať už hmotně, finančně nebo duchovně. S jejich pomocí můžeme
lépe zvládat obtížné situace, které se ani nám občas nevyhýbají. Chci poděkovat také těm, kdo nám pomáhají
s přípravou dětí na jejich budoucí samostatný život, zejména Georgovi a jeho spolupracovníkům z programu
Na cestě do života. Společně s nimi můžeme připravovat děti na jejich budoucnost, protože ta je naším
konečným cílem. Nestačí dětem poskytnout postel, jídlo a oblečení, je potřeba naplnit jejich psychické a
duchovní potřeba a především jim dodat sebevědomí, že dokážou zvládnout sami sebe a jednou i svůj život.
Tímto směrem také chceme nadále svou činnost rozvíjet, abychom mohli poskytnout dospívajícím dětem např.
tréninkové byty, kde si budou moci vyzkoušet jaké to je, žít na vlastní účet a přitom zůstat v bezpečí
doprovázejících osob.

Jsme vděčni, že se můžeme podílet na vytváření tradic, ať už se jedná o každoroční vánoční zpívání koled
s veřejností před půlnoční mší svatou nebo našich poutí na Svatý Hostýn, při které chceme pamatovat na
všechny děti i vychovatele, kteří naším domovem prošli … Dětem tak pomáháme vnímat i jiné hodnoty než
okamžitý ekonomický efekt, přestože k němu naprosto lidsky také tíhnou … Povzbuzením pro nás je i
dokument, který o našem domově a životě v něm a okolo něj natočila Česká televize. Dětem tak zůstane živá
vzpomínka pro chvíle těžkostí, které v životě také přijdou.

Jsme vděčni, že tady pro potřebné děti můžeme už téměř 10 let být a nabízet tak trochu jiný dětský
domov, ve kterém se děti mohou více podílet na jeho chodu. Jsme vděčni za spolupráci s obcí Stará Ves i
mnohými dalšími obcemi a institucemi. Učí to nás i děti poznávat, že síla není v jednotlivci, ale ve spojení sil a
vzájemné spolupráci.

Jsme vděčni za to, že jste tady s námi a můžeme společně s dětmi ujít kus naší cesty životem.
Děkujeme Vám.

Jan Tomiga
ředitel CDD Emanuel, Stará Ves


