Dětský domov a Školní jídelna Ostrava - Hrabová, Reymontova 2a

Výroční zpráva
o činnosti
za školní rok 2009/10

1. Základní údaje o zařízení
2. Personální zabezpečení činnosti zařízení
3. Pohyby v počtech dětí, jejich zařazování a odchody
4. Prevence sociálně patologických jevů
5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
6. Mimořádné akce a aktivity během roku
7. Kontroly v zařízení
8. Finanční zabezpečení a hospodaření
9. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů
10. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
11. Spolupráce se sponzory a dalšími partnery
12. Budova, svěřený majetek a opravy
13. Závěr

1. Základní údaje o zařízení
Dětský domov a Školní jídelna Ostrava - Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková
organizace
Identifikátor zařízení:

600 031 683

IČ :

61989339

Telefonní spojení:

596734201, 596734202

fax: 596734526

Elektronická adresa:

www.ddhrabova.logout,cz

Ředitel:

ddhrab@seznam.cz
dd@ddhrabova.cz
Vladimír Lankočí, Mgr.

tel:

596734528

Zástupce ředitele:

Anna Kurzová

tel:

569734527

Vedoucí vychovatel:

Liběna Vydrová, Bc.

tel:

773639756

Součástí zařízení je školní jídelna, která má IZO 102 968 187
Dětský domov a Školní jídelna Ostrava Hrabová, Reymontova 2a je státní školské zařízení
pro výkon ústavní výchovy pro děti od tří do osmnácti let (popř. do ukončení profesní
přípravy) se současnou kapacitou 32 dětí.
Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj a DD má právní formu příspěvkové organizace.
Školní rok 2009/10 byl prvním obdobím těsně po rekonstrukci objektu a počáteční v
restrukturalizaci systému práce, která by se měla co nejvíce přiblíţit rodinné výchově.
Školská rada pro naše zařízení nebyla vytvořena, se Zprávou o činnosti i jinými závaţnějšími
problémy jsou zaměstnanci seznamováni na provozních poradách.

2. Personální zabezpečení činnosti zařízení
Stav zaměstnanců od září 2009 byl nově a po celý rok stabilizován - fyzicky 24 pracovníků
(přepočteno na 22,75), z toho 13 pedagogů a 11 ostatních.
Vznikla nová rodinná skupina, přibyli tři noví pedagogičtí pracovníci a celkem zásadně se
obměňoval i kolektiv dětí doplňovaný DDÚ Bohumín.

Stav pracovníků DD k 1.9.2010
1 ředitel, VŠ, 38 let praxe v DD
4 vychovatelé, SŠ, 20– 34 let praxe
8 vychovatelů, VŠ, praxe v DD 0 – 34 let praxe
4 pracovnice sociální péče - noční, SO, 8 – 15 let praxe v DD
1 sociální pracovnice, ÚSO, 17 let praxe v DD
1 účetní, ÚSO, 4 roky praxe v DD
1 vedoucí kuchařka, SO, 15 let praxe
2 kuchařky, SO, 6 – 9 let praxe
1 údrţbář, SO, 9 let praxe
1 uklízečka, zákl., 28 let praxe
V uplynulém školním roce došlo ke změnám – na MD odešla vychovatelka, kterou nahradil
absolvent PF OU, funkci vedoucí stravování vykonává vedoucí kuchařka v rámci své
pracovní náplně.
S právní problematikou nám i nadále pomáhá JUDr. Hudeček z nadace Tolerance.

3. Pohyby v počtech dětí, jejich zařazování a
odchody
Faktický stav dětí k 1.9.2009 byl 27 dětí, z toho 13 dívek a 14 chlapců.
Během škol. roku odešlo 10 dětí:
4 po dovršení zletilosti či ukončení profesní přípravy (12,5 %)
3 zpět do vlastní rodiny (9,4 %)
3 přeřazeni do jiného zařízení – DDÚ aVÚM (9,4 %)
Příchody během škol. roku: 11 dětí:
6 dětí – školáci ZŠ
5 SOU a SŠ
Stav umístěných dětí k 31.8.2010 je 28 dětí, 13 děvčat a 15 chlapců.
Z toho

15 základní škola (z toho 4 s výukou ZvŠ)
12 SOŠ a SŠ
1 MŠ

Z toho fyzicky v DD 27 dětí, 1 na dohodu zpět u rodičů
Nejdelší umístění dítěte v zařízení k 1.9.2010 je 8 let (7 dětí).
V zařízení k tomuto datu po dosaţení zletilosti zůstávají 2 nezaopatřené osoby „na dohodu“.
Zpět do vlastní rodiny odešly během roku 3 děti (9,4 %), do pěstounské péče nikdo.
V registru pro možnou pěstounskou péči k 1.9.2010 zůstávají navrženy 4 dětí. Vzhledem
k dlouhodobému nezájmu, přibývajícímu věku a dalším okolnostem vylučujícím
perspektivu pěstounské péče budeme jednat o jejich vyjmutí z registru a doplnění o
nové vhodné uchazeče.
xxxÚtěky ze zařízení v uplynulém roce nebyly.
Uplynulý rok se nesl plně ve znamení rekonstrukce objektu a s tím spojených „bojových“
podmínek práce s dětmi. Výhodou bylo, ţe po domluvě s DDÚ nebyl doplňován počet dětí a
přirozeným úbytkem jsme došli k naplněnosti kapacity na počet 22 dětí po dobu rekonstrukce.
Úkoly dané Celoročním plánem práce byly plněny. Týmová spolupráce na jednotlivých
rodinných skupinách byla uspokojující i v době náhradního ubytování v Ostravě Hrabivce,
ony komplikovanější podmínky pro existenci ukázaly mnohé z charakterových vlastností
nejen dětí.
Sloţení skupin se částečně měnilo při zpětném stěhování do budovy koncem června, bylo
respektováno přání některých dětí přesunout se do nově vzniklé rodinné skupiny a byl také
proveden přesun mezi pedagogickými pracovníky tak, aby noví vychovatele byli rozděleni
jednotlivě do různých skupin a mohli obohatit jejich ţivot. V jednotlivých RS bude potřebná
profesionalita ve vztazích mezi jednotlivými vychovateli, vytvoření společných postupů a
sjednocení výchovných poţadavků na děti.
Sloţení kolektivu dětí k 30.8. 2009 z hlediska věku bylo následující: 18,5 % do 10 let, 77,8 %
nad 10 let, 37,1 % dětí nad 15 let, 3,7 % nad 18 let.

4. Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů má v našem zařízení dlouhodobě své nezastupitelné
místo. Preventistkou je vychovatelka Lenka Kubzová, ta kaţdoročně zpracovává Minimální
preventivní program zařízení, má také zpracovánu Strategii prevence sociálně patologických
jevů a oba dokumenty jsou součástí dokumentace zařízení. Prevence je realizována
dlouhodobě ve spolupráci s JUDr. Hudečkem, Ostravskou univerzitou, Policií ČR a Městskou
policií, s BESIPEM. V uplynulém roce nebyly zaznamenány ţádné větší projevy
patologických jevů u svěřených dětí.

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se realizovalo v akreditovaných oborech VŠ
studia, absolvováním akreditovaných kurzů, školení, výcviků a přednášek různých institucí
(Fakta, KVIC, NIVD, FICE, MŠMT apod.) a samostudiem:
Studium v rámci VŠ programů

3 pedagogové

Akreditované kurzy, školení, přednášky (29 akcí)

15 účastníků

Samostudium (zaměřené na ústavní výchovu)

10 pedagogů

Rozšiřující VŠ studium ukončily 1 vychovatelka, jedna ve studiu pokračuje ma OU.

6. Mimořádné aktivity a akce během roku

Akce s dětmi a pro děti:
- vánoční týdenní pobyt v Krkonoších společně s DD Budišov
- 4 víkendové pobyty s dětmi v Rudné (2x), na Dívčím Hradě a Ledová Praha, jarní i
podzimní prázdniny na Horní Bečvě, velikonoční pobyt ve Frenštátě, letní tábor na
Barnově, letní rekreace ve Vizovicích, o prázdninách jednotlivě tábory Šternberk
(enuretici) a Dívčí Hrad, víkendové pobyt dospívajících zaměřený na přípravu do
ţivota po odchodu z DD, 6 x jednodenní výlety
- účast všech dětí nad 15 let na dlouhodobém projektu OU v rámci ESF „Podpora
zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionální péče“ – celkem 7 akcí
- v květnu organizace jiţ 10. ročníku krajské soutěţe DD MS kraje ve florbalu
- úspěšná účast ve výtvarných soutěţích, např. GE Money, Vlak štěstí a naděje a
dalších
- účast v krajských soutěţích mezi DD (plavání v Opavě, cyklistika na Čeladné –
vítězství v duatlonu, Nejmilejší koncert v Melči, florbal v Ostravě, atletika ve Vítkově
BOWLING CUP Ostrava, Ţelezný muţ a ţelezná dívka na Čeladné, fotbalový turnaj
v Ostravě, Miss DD ve Volyni, stolní tenis v N. Jičíně) a na akcích jiných organizátorů
– 2x florbalový turnaj v Ostravě Zábřehu, běh Tesco pro ţivot, běh rodičů s dětmi,
- výroba dárků k vánocům, PF a dárky pro sponzory a další příleţitosti (kalendář
společnosti JOBAIR), na prodejní Jarmark T. Maxové v Olomouci

-

-

návštěvy divadelních představení (7 x), koncertů (2 x), filmových představení (2 x),
ZOO, výstavy (6x), účast na akcích jiných subjektů (4x akce na Ostravském hradě,
akce v koňském útulku v Albrechticích, jarmark T. Maxové v Olomouci, akce u
ostravské radnice, exkurze na letiště, návštěvy sportovních utkání (3x), účast na akcích
DDM Vratimov
setkání v DD s hokejisty HC Vítkovice 2 x, s motorkáři tradičně 1 x v DD, 1 x akce ve
Vřesině u Hlučína
karnevaly pro děti, diskotéky v DD i mimo
vydávání vlastního časopisu „Domováček“
besedy v rámci prevence patologických jevů s Policií (2x), exkurze dospívajících na
Úřad práce, KÚ a Krajský soud, poradnu pro děti a rodinu, beseda s JUDr. Hudečkem
sportovní aktivity – plavání venku (3x), aquapark (3x), bazén (8x), bruslení (5x),
bowling (5x), vyuţívání hřiště ZŠ Paskovská (3x)
pravidelné hodinové vyuţívání sportovní haly na Dubině (12 x – hrazeno sponzorem)
účast na společenských akcích (6x)

Jiné akce a aktivity v zařízení:
Vzhledem k realizované rekonstrukci je výčet dalších aktivit poněkud chudší oproti minulým
letům.
- slavnostní ukončení školního roku s posezením s dětmi, Štědrý den v DD
- 2 x konzultace s koordinátorem Mgr. Dvořákem z DDÚ Bohumín
- spolupráce se školami – zajištění 3 exkurzí s výkladem pro studenty VOŠ a VŠ oboru
sociální práce, zajištění a realizace praxe 6 studentů těchto škol, zajištění exkurzí pro
studenty a realizace praxe 4 studentů pedagogického směru z VŠ OU
- jednání se starostou a dalšími zástupci městského obvodu o společných problémech parkování, problémy se sousedy během rekonstrukce
Zájmová činnost našich dětí je dlouhodobě v rámci integrace dětí i šíře moţné nabídky
záměrně směřována ve své podstatě mimo zařízení. Krouţky navštěvovalo během školního
roku celkem z 22 dětí 17, a ty realizovaly své aktivity v rámci školy, místních TJ, DDM,
turistických oddílů apod. (krouţky keramický, počítačový, přírodovědecký, turistický,
kreslení, pečení, pohybové a míčové hry, fotbal, florbal apod.). Dvě děti navštěvovaly LŠU
(obor housle a flétna).
V DD jsme se zaměřujeme spíše na odkrývání vloh a schopností našich dětí a – zvláště ve
výtvarném oboru se s velkými úspěchy presentujeme na soutěţích a přehlídkách (Vlak štěstí a
naděje, zapojení do dalších vyhlášených výtvarných soutěţí), úspěch i nadále měly návrhy PF
a vánočních přání pro konkrétní sponzory a kresby pro kalendář nadnárodní společnosti
JOBAIR, který distribuovali i do USA.
Další formou rozvoje zájmové činnosti byla kaţdoročně příprava a realizace florbalového
turnaje dětí DD Moravskoslezského kraje, příprava na další aktivity a soutěţe mezi dětskými
domovy, kdy je přípravě a tréninku věnováno hodně času v rámci vyuţívání volného času.

7. Kontroly v zařízení
ČŠI – státní kontrola ve dnech 6. – 8. 1. 2009 na dodrţování předpisů v rámci BOZP a
stravování a kontrola HZS Ms kraje na poţární předpisy ve stejném termínu – obě kontroly
proběhly těsně po přestěhování do náhradních prostor, i přes komplikovanost situace byly
výsledky uspokojující, některé problémy vzniklé vztahem k novému působišti byly
odstraněny a dokumentace doplněna dle nové situace, zápisy se závěry odeslány zřizovateli.
1 kontrola KHS Moravskoslezského kraje na stravovací prostory, bez závaţnějších
závad, zjištěné nedostatky odstraněny.
Běžné periodické kontroly v zařízení (plyn, elektřina, přenosné nářadí, tělovýchovné nářadí,
hasící přístroje a hydranty, komíny apod.) do doby přestěhování byly provedeny, po
rekonstrukci objektu byly revize součástí kolaudačního řízení.
Pravidelné kontroly ze Státního zastupitelství Mgr. Marek dle zákona 109/2002 Sb. jednou
za čtvrtletí. Závěry všech těchto kontrol byly bez zásadních připomínek příznivé. V tomto
roce kromě kontroly písemností a dokumentace státní zástupce také hovořil s dětmi.
Pravidelnou kontrolou lze nazvat také čtvrtletní návštěvy sociálních pracovnic, které
navštěvují „své“ děti v rámci povinnosti uloţené zákonem o sociálně právní ochraně dětí a
mládeţe, mají moţnost s dětmi mluvit, dotazovat se a ţádat vysvětlení. Spolupráce s nimi je
ve většině případů dobrá a pro děti i naše zařízení přínosná.
Stejně tak dvakrát ročně navštěvuje zařízení koordinátor z DDÚ Bohumín Mgr. Dvořák, který
kontroluje a konzultuje posouzení dítěte podle § 2, odst. 10, zákona č. 109/2002 Sb. dle
Programu rozvoje osobnosti dítěte.
Kontrola z OSSZ neshledala žádné závady.
Pravidelné měsíční kontroly stavu BOZP a PO v organizaci vykonává preventista našeho
zařízení.
Jiné kontroly v uplynulém roce v našem zařízení neproběhly.

8. Finanční zabezpečení a hospodaření

Jsme příspěvkovou organizací, naším zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Odsud
dostáváme finanční příspěvek se kterým hospodaříme. Naší snahou je vţdy vyrovnaný
rozpočet, podrobněji se touto oblastí zabývá Výroční zpráva o hospodaření za účetní období
kalendářního roku. Rok 2008 jsme zakončili se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši
188 538.- Kč (viz zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008).
Zlepšený hospodářský výsledek byl dán také tím, ţe jsme před stěhováním jiţ nedopplňovali
vybavení budovy.

9. Zapojení do rozvojových a mezinárodních
programů
Účastníme se projektu OU v rámci ESF „Podpora zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních
institucionální péče“, který organizačně a věcně zajišťuje Ostravská univerzita pro zařízení
ústavní výchovy. V uplynulém roce jsme s dětmi nad 15 let absolvovali 7 akcí.

10. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení se v uplynulém roce zapojilo 100 %
pedagogů. Podrobněji je tato problematika uvedena v bodě č. 5 této zprávy (Další vzdělávání
pedagogických pracovníků)

11. Spolupráce
partnery

se

sponzory

Pravidelní finanční sponzoři našeho zařízení za uplynulý rok:
-

agentura ORANGE
Majetková a delimitační unie
Beta Olomouc
Nadační fond manţelů Livie a Václava Klausových
Magistrát města Ostrava

a

dalšími

-

AHOLD ČR – prodejny Albert
Nadace T. Maxové
Nadace Táta a máma
Slunečnice dětem
GE ELFUN
Auto Kadlec
LOGTECH s.r.o.
soukromé osoby

Spolupráce se sponzory byla velice úspěšná po finanční i společenské stránce. Finanční dary
jsou evidovány jak v příjmech, tak ve výdajích, v Rezervním fondu domova a ode všech
transakcí existují průkazné doklady. Kromě finančních a věcných darů jsme v lednu od
Aholdu dostali i osobní auto Mitsibishi.
S některými dalšími sponzory pracujeme dle jejich nabídky a naší potřebnosti (Nadace Dobré
vůle, Educa, Renarkon, Nadace T. Maxové, Tolerance apod).
V zařízení není odborová organizace, pracovně právní vztahy, otázky mezd, aktualizace
dokumentace zařízení, výroční zprávy a další potřebné věci tedy řešíme na provozních
poradách.
Spolupráce se zřizovatelem nejen v rámci školství je zajišťována nejen na úrovni ředitele, ale
také ekonomky a sociální pracovnice DD.
Spolupracujeme i s dalšími sloţkami místní samosprávy (starosta obce, OSPODy obecních
úřadů místa bydliště našich dští), se státním zastupitelstvím, Policií ČR i Městskou policií.
Dalšími institucemi, se kterými spolupracujeme průběţně jsou DDÚ Bohumín, DÚM
Kunčičky, dětské domovy MS kraje (letos nově Asociace ředitelů DD MsK), školy na všech
stupních, neziskové organizace (Renarkon, Stonoţka apod.), vzdělávací instituce (KVIC,
FAKTA, PARIS apod.), různé nadace a podobně.

12. Budova, svěřený majetek a opravy

Úpravy a opravy v zařízení:
V uplynulém školním roce byla konečně realizována dlouho očekávaná rekonstrukce budovy
domova podle poţadavků aktuální legislativy. Zahájení stavby bylo stanoveno na 15.9.2008 a
její ukončení na 31.8.2009. Celá akce byla rozdělena na dvě etapy, v první „za provozu“ byly
konány výkopové práce, úprava sklepů, podřezání budovy a izolace prostor pod povrchem,
v druhé etapě, kdy se provoz DD přestěhoval na internát Střední technické školy na Hasičské
ulici, byly dělány bourací práce a přetváření interiéru podle poţadavků nové legislativy. Po
návratu zpět do budova koncem června pak ještě probíhaly dokončovací práce a úprava okolí
budovy. Slavnostně byla budova předána a otevřena 16.7.2009.

Ostatní opravy a úpravy
Protoţe součástí rekonstrukce nebyla nová úprava podlahy na sále (ten byl během
rekonstrukce vyuţit pro deponování zbytku vybavení DD), přikročili jsme k výměně a
rekonstrukci celé podlahy v období prázdnin. Vznikl tak pěkný nový povrch, který by jiţ
neměl reagovat na povětrnostní podmínky jako předchozí podlaha.

13. Závěr

Období školního roku 2008/9 v zařízení lze považovat po pedagogické stránce i zajištění
potřebného servisu dětem v mezích daných průběhem rekonstrukce za úspěšné.
V lednu 2009 nás navštívila ČŠI a Hasičský záchranný sbor MS kraje tři dny po
přestěhování do náhradních prostor na Hasičské ulici a její zjištění závěry byly
přiměřené nově vzniklé situaci (některé dokumenty nebyly přizpůsobeny novým
podmínkám, připomínky ke „spotřebnímu koši“ ve stravování).
Podařilo se díky spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí zajistit umístění čtyř
děti do pěstounské péče.
Bohužel i uplynulý rok nám znova přinesl odchody do jiných zařízení - jedno dítě do
VÚM (opakované útěky).
Úspěšně jsme pokračovali v realizaci celoročního projektu OU v rámci ESF „Podpora
zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionální péče“.
Úspěchy v soutěžích mezi DD našeho regionu (florbal, atletické soutěže, kopaná,
cyklosoutěž, duatlon, plavání, Nejmilejší koncert, stolní tenis), úspěchy ve výtvarných
soutěžích regionu i celostátních.
Do druhého běhu projektu „Startovné do života“ jsme přihlásili 10 nových dětí.
Dařilo se nám podchytit a zabezpečit zájmovou činnost dětí v poměrně rozsáhlém
spektru jejich zájmů a ve spolupráci z nejrůznějšími složkami mimo zařízení.
V uplynulém roce se také vyjímečně podařila spolupráce se sponzory absenci finančního
příjmu od firmy AHOLD nahradil dar – osobní automobil Mitsubishi Colt.
V zařízení pracuje samospráva dětí.

I nadále je k dispozici schránka důvěry pro ty, kteří se bojí jednat přímo s vedením
domova.
Již pátým rokem vychází náš časopis „Domováček“, zpravidla jednou za dva měsíce
Úspěchem lze nazvat i to, že jsme se konečně zbavili útěků ze zařízení, které nás
pronásledovaly v minulém období.
Uplynulý školní rok v našem zařízení přes komplikace dané rekonstrukcí objektu,
stěhováním do náhradních prostor a zpět lze po stránce funkčnosti a zabezpečování
požadovaného servisu svěřeným dětem i po stránce pedagogické označit za úspěšný.

Ostrava Hrabová 15.10.2009

Mgr. Vladimír Lankočí
Ředitel

Zpráva bude projednána se zaměstnanci na provozní poradě v říjnu.

