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Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Výroční zpráva 2005 / 2006

1. Identifikace zařízení
1.1 Název:
Název zařízení:
Sídlo:
IČ:
IZO:
Právní forma:

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves
Stará Ves 204, 751 07
70941165
650 007 786
církevní školské zařízení – do 27.2.2006
školská právnická osoba – od 27.2.2006
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:
Telefon, fax:
581 222 067
Mobil:
731 621 292
Mobil ředitel:
724 243 354
E-mail:
emanuel.staraves@charita.cz
http://www.emanuel.charita.cz
Web:
1.3 Zřizovatel:
Název:
Sídlo:
IČ:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9, Olomouc, 779 00
00 445 151

1.4 Rada školské právnické osoby:
- Mons. Josef Hrdlička
- Mgr. Zdislava Vyvozilová
- Mgr. Kamila Pattermanová

2. Charakteristika zařízení
2.1 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.
2.2 Kapacita zařízení:
Kapacita dětského domova je 10 dětí. Na základě udělené výjimky
jsou děti vychovávané v rámci jedné rodinné buňky.
2.3 Výchovný program
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 každých 14 dnů. Dětský domov se snaží budovat normální rodinné vztahy mezi dětmi a jejich
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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.
Součástí výchovy je každodenní krátké hodnocení dětí.
2.4 Spádovost dětského domova
Dětský domov je začleněn do struktury dětských domovů v Olomouckém kraji. Děti jsou do domova
zařazovány na základě rozhodnutí Dětského diagnostického ústavu – Střediska výchovné péče v Olomouci –
Svatém Kopečku.

3. Skladba dětí v dětském domově
Ve školním roce 2005 / 2006 byla skladba dětí následující:
2005 / 2006
Počet dětí
chlapci
dívky

Stav k
Stav k 31.12.2005
1.9.2005 příchody
odchody stav
9
0
0
9
5
0
0
5
4

0

0

4

Stav k 30.6.2006
příchody
odchody stav
1
0
10
0
0
6
0

0

4

Stav k 31.8.2006
příchody
odchody stav
0
2
8
0
2
4
0

0

4

Věkové rozložení:
2005 / 2006

Stav k 31.12.2005
Stav k
1.9.2005 příchody
odchody stav

Stav k 30.6.2006

Stav k 31.8.2006

příchody

odchody

stav

příchody

odchody

stav

Počet dětí
0-6 let
6-10 let
10-15 let
15-18 let

9
1
4
4
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9
0
5
4
0

1
0
0
1
0

0
0
0
0
0

10
0
2
8
0

0
0
0
0
0

2
0
1
1
0

8
0
2
6
0

nad 18 let

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Školní docházku pro 1.-5. třídu vykonávaly děti v ZŠ a MŠ ve Staré Vsi. 1 žák navštěvoval ZŠ v Horní
Moštěnici, 2 děti v ZŠ Mateřídouška v Přerově-Předmostí a 1 žák v ZŠ Svisle v Přerově.
Všechny děti úspěšně absolvovaly školní rok, žádné z nich nepropadlo. 2 žáci byli integrováni v rámci běžné
třídy bez nutnosti navštěvovat speciální třídu.
Příchody a odchody:
Příchod z rodiny
Pobyt v DDÚ-SVP
Bez pobytu v DDÚ-SVP

0
1
0

Odchody
Zpět do rodiny
Náhradní rodina

2
2
0

Jiný DD
DD se školou

0
0
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4. Zaměstnanci dětského domova
4.1 Pedagogičtí pracovníci
Ve školním roce 2005/2006 pracovali v dětském domově tito pracovníci:
Jméno
Tomiga Jan Mgr.
Kneblová Ludmila Mgr.
Zdukos Angelis Bc.
Vjaclovská Ludmila Mgr.
Jurečková Petra Bc.
Gondová Marcela Mgr.
Smékalová Jarmila
Smékalová Jarmila
Kaderová Romana

Zařazení
ředitel
vychovatelka
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
sociální pracovnice
pomocná pracovnice

Příchod
1.9.2001
18.4.2005
18.4.2005
1.9.2005
1.11.2005
22.10.2004
1.8.2005
1.11.2005
3.10.2005

Zapletalíková Pavlína

pomocná pracovnice

23.1.2006

Odchod

30.9.2005
30.10.2005
31.12.2005

Podle vzdělání:
Funkce
Ředitel
Vychovatelé
z toho:
muži
ženy
Sociální pracovnice
Pomocná pracovnice

VŠ

Vzdělání
SŠ

jiné

1
5
1
4
0
0

0
1
0
1
1
0

0
0
0
0
0
2

K 31.8.2006 byl počet vychovatelů se vzděláním:
VŠ: 4
SŠ: 0
4.2 Provozní pracovníci
Ve školním roce 2005/2006 jsme zřídili pracovní pozici provozní a
sociální pracovník. Ve spolupráci s Úřadem práce v Přerově jsme vytvořili
a obsadili pracovní pozici pomocná pracovnice.
Kromě těchto pracovníků nejsou v dětském domově jiní provozní
pracovníci (kuchařky apod.), snažíme se o vytvoření stabilního prostředí
co možná nejvíce podobného rodině.
4.3 Ostatní pracovníci
Na dohodu o provedení práce byly ve školním roce 2005/2006 provedeny tyto činnosti:
Jméno
Johnová Jaroslava

Činnost

Od

Do

pomocná
vychovatelka 22.5.2006 29.5.2006
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5. Aktivity dětí
Během školního roku se děti zúčastnily těchto aktivit:
 pobyt u moře v Černé Hoře – Mořský koník VZP
 vánoční pobyt v Jeseníkách
 Silvestr na horách
 jarní prázdniny na lyžích – Orlické hory
 víkendová návštěva rodiny v Kuřimi
 ragbyový turnaj ve Francii
 víkend ve Velké Kraši
 letní tábor na Velehradě
 víkend ve Velkých Pavlovicích
 tábor s farností Přerov ve Velkých Karlovicích
 tábor o.s. Na cestě do života
 jednodenní výlety:
o Velehrad
o Buchlovice
o Svatý Hostýn
o Odry
o Bílovice
o Teplice nad Bečvou – jeskyně
 odpolední setkání s dětmi z Romského komunitního centra Lačo Jilo

6. Financování
Církevní dětský domov Emanuel Stará Ves je financován převážně z dotace MŠMT ČR, kterou dostává
podle kapacity a tzv. normativu. 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 (tzv.
ošetřovné).
Ve školním roce 2005/2006 jsme získali dary a příspěvky z Tříkrálové sbírky a dalších dárců na pořízení
osobního vozidla Ford Escort.
Dále jsme získali prostředky z těchto zdrojů:
 Nadace Pro Radost
 Ing. Smolík N.O.R.T
 Farnost Vsetín
 p. Michálek s rodinou
 Charita Valašské Meziříčí – sbírka mládeže při děkanátním setkání
 Restaurace Pivovar Přerov
 Obec Stará Ves
 p. Dokoupil – Dimex
 Pony club
 Tříkrálová sbírka 2006:
o Oblastní charita Přerov
o Charita Uherské Hradiště
o Charita Rožnov p.R.
 neznámý dárce prostřednictvím Oblastní charity Přerov
Úřady práce v Kroměříži a v Přerově nám poskytly dotaci na vytvoření pracovního místa pro pomocnou
pracovnici a vychovatelku.
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7. Kontrolní činnost v dětském domově
Kromě pravidelných návštěv odpovědných sociálních pracovníků a státní zástupkyně nebyly ve školním roce
2005/2006 provedeny žádné kontroly.

8. Závěr
Uplynulý školní rok znamenal stabilizaci výchovných pracovníků a tím i prostředí v dětském domově, které
se snaží být co nejvíce podobné funkční rodině. S pomocí nových pracovníků – provozní a sociální pracovnice a
pomocné pracovnice jsme zvládli každodenní provoz i se zapojením dětí do těchto - v rodině běžných činností. Děti, které v domově pobývají delší dobu, si vytvořily pozitivní vztah a nazývají dětský domov svým
druhým domovem. Dosud jsme nezaznamenali jediný útěk z dětského
domova.
Chci proto poděkovat především všem zaměstnancům domova, kteří se
aktivně zapojují do realizace tohoto projektu. Díky jejich poctivé a
odpovědné práci se daří vytvářet náhradní prostředí pro děti, které mají
své rodiče, ale z nejrůznějších důvodů s nimi nemohou být ve společné
domácnosti.
Můj dík patří také všem příznivcům a dobrodincům tohoto díla.
Díky dotaci z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR jsme schopni zajistit každodenní
provoz dětského domova, ale pro zlepšení vybavení
a rozšíření obzoru dětí prostřednictvím vlastních
zážitků se neobejdeme bez dárců a sponzorů.
S jejich pomocí jsme mohli zakoupit starší ale
spolehlivý vůz Ford Eskort a nahradit tak již téměř
nefunkční vůz Škoda Favorit. Velkou radost mám
především z dárců, které myšlenka vytvořit pro děti
i v dětském domově rodinné a motivující prostředí,
oslovila prostřednictvím internetu.
Chci také poděkovat za pochopení a dobrou
spolupráci všem, kdo nám pomáhají a podporují
nás v naší činnosti, především řediteli Dětského diagnostického ústavu –
Středisku výchovné péče v Olomouci Svatém Kopečku Mgr. Zdeňku
Pochylovi a jeho zástupkyni Mgr. Jitce Žlunkové, Mgr. Zdislavě
Vyvozilové z Arcibiskupství Olomouc, Ing. Martě Valenčíkové
z Oblastní charity Přerov a všem ředitelům charit olomoucké arcidiecéze,
dětské lékařce MUDr. Beátě Philippové, psycholožce PhDr. Brundové,
Mgr. Jiřímu Křemečkovi SDB z občanského sdružení Na cestě do života
a mnoha dalším, které zde neuvádím.
Za všechny děti, kterým jsme i s Vaší pomocí schopni vytvářet rodinné
prostředí a připravovat je na budoucí samostatný život, Vám děkuji. Jejich úsměv a radostná tvář nás
přesvědčují o tom, že tato cesta je správná.
Přeji Vám, aby i Vaše tvář zářila radostí a Vaše srdce bylo otevřené pro konání dobra všem, kdo Vaši
pomoc potřebují.

Jan Tomiga
ředitel CDD Emanuel, Stará Ves
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