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ZPRÁVA O ČINNOSTI          

ZA ROK 2019 

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče 
zapsáno ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka č. 20856 

IČ: 04412672 

Adresa:        Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče 
Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž 

E-mail:          rckm@rckm.cz 

Webové stránky:     www.rodinnecentrumkromeriz.cz 

Tel. pevná linka:  573 345 555        
Ředitelství:   724 667 722, 724 667 620 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
Pondělí – ambulantní forma v kanceláři: 6:00-12:00   12:30-18:30 
Pondělí až pátek – terénní forma v rodinách: 6:00-12:00   12:30-18:30 
Telefonické kontakty na sociální pracovníky: 724 567 540, 724 667 655 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: 
Nepřetržitý provoz do 31. 1. 2019 
Krizový mobil ZDVOP: 724 667 622 
Telefonické kontakty na sociální pracovníky: 724 667 621 
Pondělí až pátek – kancelář sociálních pracovníků: 8:00-11:00  12:30-15:30 
Odborné sociální poradenství: 
Telefonický kontakt na odborné pracovníky: 721 909 038 
Úterý, středa, pátek – ambulantní forma v kanceláři odborných pracovníků: 13:30-16:30   
Úterý, středa, pátek – terénní forma: 9:00-11:00 , do 31. 7. 2019. 
Středisko výchovné péče- celodenní forma 
Provoz školského zařízení Střediska výchovné péče ve školních dnech: 7:45-16:30 
Telefonický kontakt: 602 264 452  
E-mail: svp@rckm.cz 
 

http://www.rodinnecentrumkromeriz.cz/
mailto:svp@rckm.cz
mailto:rckm@rckm.cz
mailto:rckm@rckm.cz
http://www.rodinnecentrumkromeriz.cz/
mailto:svp@rckm.cz


 

 
 

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče 
Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., číslo bankovního účtu: 272362128/0300 
ID datové schránky: cpuauxx              Webové stránky:  www.rodinnecentrumkromeriz.cz 

 Ředitelství – Tel.: 724 667 722, 724 667 620    
 Středisko výchovné péče: 
 Tel.: 602 264 452     E-mail: svp@rckm.cz 
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
 Tel.: 724 567 540, 724 667 655, 724 667 621, 724 667 622, 721 909 038    E-mail: rckm@rckm.cz 

 

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče  
 

 je držitelem registrace k sociální službě sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi   

 

 je zapsáno do rejstříku škol a školských zařízení  
 

 provozuje školské zařízení dle ustanovení § 16 zákona č. 109/2002 Sb.  - Středisko 
výchovné péče celodenní formy.  

 
Do našeho týmu patří zkušení odborní pracovníci, speciální pedagogové, vychovatel, 
garant, asistenti pedagoga, psychologové, právníci, sociální pracovníci, pracovníci 
v sociálních službách a další odborní pracovníci. 
 

Fotogalerie: 

 
budova 
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zahrada 

 
vstup 
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komunitní místnost 
 

 
terapeutická místnost 
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terapeutická místnost 
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spisovna 
 

 
WC dívky 

 
WC chlapci 

http://www.rodinnecentrumkromeriz.cz/
mailto:svp@rckm.cz
mailto:rckm@rckm.cz


 

 

 Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče 
Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., číslo bankovního účtu: 272362128/0300 
ID datové schránky: cpuauxx              Webové stránky:  www.rodinnecentrumkromeriz.cz 

 Ředitelství – Tel.: 724 667 722, 724 667 620    
 Středisko výchovné péče: 
 Tel.: 602 264 452     E-mail: svp@rckm.cz 
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
 Tel.: 724 567 540, 724 667 655, 724 667 621, 724 667 622, 721 909 038    E-mail: rckm@rckm.cz 

 
kanceláře 

http://www.rodinnecentrumkromeriz.cz/
mailto:svp@rckm.cz
mailto:rckm@rckm.cz


 

 

 Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče 
Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., číslo bankovního účtu: 272362128/0300 
ID datové schránky: cpuauxx              Webové stránky:  www.rodinnecentrumkromeriz.cz 

 Ředitelství – Tel.: 724 667 722, 724 667 620    
 Středisko výchovné péče: 
 Tel.: 602 264 452     E-mail: svp@rckm.cz 
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
 Tel.: 724 567 540, 724 667 655, 724 667 621, 724 667 622, 721 909 038    E-mail: rckm@rckm.cz 

 

http://www.rodinnecentrumkromeriz.cz/
mailto:svp@rckm.cz
mailto:rckm@rckm.cz


 

 

 Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče 
Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., číslo bankovního účtu: 272362128/0300 
ID datové schránky: cpuauxx              Webové stránky:  www.rodinnecentrumkromeriz.cz 

 Ředitelství – Tel.: 724 667 722, 724 667 620    
 Středisko výchovné péče: 
 Tel.: 602 264 452     E-mail: svp@rckm.cz 
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
 Tel.: 724 567 540, 724 667 655, 724 667 621, 724 667 622, 721 909 038    E-mail: rckm@rckm.cz 

 
Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče 
Spisová značka:  L 20856 vedená u Krajského soudu v Brně  
Název: Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče         

Sídlo: Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž 

Identifikační číslo:  04412672               
Právní forma: Spolek  
Statutární orgán:  
 předseda:  
 Bc. ELIŠKA PETRUCHOVÁ 
 Tomečkova 4293/20, 767 01 Kroměříž  
Kontrolní komise:  
 člen kontrolní komise:  
 JUDr. EVA PÁLKOVÁ 
 Trávník 188, 767 01 Kroměříž 
 člen kontrolní komise:  
 PhDr. DAGMAR CRUZOVÁ 
 1. máje 281/2, 767 01 Kroměříž 
 člen kontrolní komise:  
 Ing. JIŘÍ PETRUCHA, BA Hons 
 Povelská 367/46, Nemilany, 783 01 Olomouc  
 
Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče v r. 2019 obdrželo od 
spolupracujících institucí vynikající hodnocení za spolupráci a pomoc dětem a rodinám. 
 
Prováděli jsme ve vysoké kvalitě pomoc dětem i rodinám s dětmi a dosahovali jsme při naší 
práci významných úspěchů. 
 

V září 2019 se konalo v Rodinném centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné péče 

slavnostní otevření – Střediska výchovné péče celodenní formy v Kroměříži: 

„ Středisko výchovné péče celodenní formy v Kroměříži“ 
Slavnostního otevírání se zúčastnili i zástupci města Kroměříže, pan STAROSTA MĚSTA 

KROMĚŘÍŽE MGR. JAROSLAV NĚMEC, paní MÍSTOSTAROSTKA MGR. DANIELA 

HEBNAROVÁ, pan MÍSTOSTAROSTA MGR. BC. KAREL HOLÍK, BA, MBA, pan 

MÍSTOSTAROSTA VRATISLAV KREJČÍŘ, pan VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ MGR. 

JIŘÍ PÁNEK A DALŠÍ. 

Na akci zazpíval také zpěvák MICHAL DAVID a zahrála i CIMBÁLOVÁ MUZIKA. 
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- Podpora a pomoc rodinám s dětmi 
- Šťastné dítě ve zdravé fungující rodině 
- Podpora pozitivního rodičovství 
- Podpora pozitivní komunikace 
- Podporujeme zdravé rodinné prostředí 
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Výchovné a vzdělávací činnosti 
- Pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými 
- Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností dítěte 
- Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
- Podpora pro přiměřené vzdělávání 
- Sociálně terapeutické činnosti 
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
- Podpora při řešení finančního zabezpečení, bydlení, zaměstnání 
- Podpora a nácvik rodičovského chování, vedení hospodaření, udržování domácnosti, 

jednání na úřadech, školách, vedení k rodičovské zodpovědnosti 
- Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a společenským prostředím 
- Trénink rodičovských schopností 
- Prevence sociálního vyloučení 
- Základní sociální poradenství 
- Středisko výchovné péče celodenní formy 
- Preventivně výchovná péče  
- Celodenní forma Střediska výchovné péče, dopoledne zde probíhala školní výuka a 

odpoledne pokračovala terapeutická činnost, reedukace, výchovné i relaxační aktivity. 
Program se zaměřuje k respektování lidského života, vnímání hodnot, utváření slušného 
a odpovědného chování, korekci vlastních postojů, regulaci negativních projevů, 
překonávání překážek, kultivaci emočního prožívání, poznání sebe samého v různých 
situacích, rozvoji komunikativních dovedností, na mezilidské vztahy, nácvik dovedností 
potřebných pro efektivní vzorce chování, zvládání konfliktů a náročných životních situací, 
respektování pravidel a hranic. Program celodenní péče je zaměřený na komunitní 
způsob práce, jasnou strukturu dne, vhodný režim, ve kterém si děti upevňují potřebné 
návyky. Je zařazena školní, výchovná, terapeutická činnost, včetně přípravy na vyučování 
a zájmové činnosti. 
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ZE STATITISTICKÝCH ÚDAJŮ - ROK 2019 

 
 V r. 2019 Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko 

výchovné péče pomohlo 557 dětem a rodičům. 

 Pomoc a podpora sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi se v r. 2019 dotýkala 80 rodin, 298 
účastníků, z toho bylo 116 dospělých osob a 182 dětí. 

 Krizového zařízení ZDVOP v měsíci lednu 2019 využilo 
dítě v krizi, které po vyřešení krizové situace přešlo 
zpět do své biologické rodiny. 

 Odborného sociálního poradenství za dobu sedmi 
měsíců od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019 využilo celkem 62 
rodin, 220 účastníků, z toho 116 dětí a 104 dospělých. 

 Středisko výchovné péče celodenní formy za dobu čtyř 
měsíců od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 mělo plně využitu 
celkovou kapacitu. Proběhly v měsících září, říjnu, 
listopadu a prosinci 2019 dvouměsíční běhy docházky, 
které byly zcela zaplněny dětmi, 16 dětí absolvovalo 
docházku, byly z kmenových škol města Kroměříže a 
vždy se tak jednalo o žáky z ORP Kroměříž a dotýkalo 
se to i zákonných zástupců žáků, 22 dospělých.  

 Proběhlo i 72 rodinných konzultací, kterých se 
účastnilo i 82 dospělých osob.   
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Zpráva o činnosti v sociální službě – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi za r. 2019 

 
Na základě registrace k sociálním službám jsme poskytovali sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi.  

Poslání 

Pomoc rodinám s dětmi.  
Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v souladu s platnými 
právními předpisy 

Cílová skupina, věková struktura cílové skupiny 

Cílovou skupinou se rozumí rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku.  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi mohou být poskytovány osobám 
pečujícím o osobu blízkou – rodině nebo osobě, která pečuje alespoň o jedno dítě, 
případně více dětí, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové 
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a kde existují další rizika 
ohrožení vývoje dítěte/dětí. 

Zásady poskytování sociální služby 

Služba je poskytována na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění. Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče má 
vytvořeny Standardy kvality sociální služby. Každý zaměstnanec je vázán dodržováním 
zákona o sociálních službách, standardů kvality a etického kodexu.  

Zásady poskytování sociální služby: 

 dodržování lidských práv a základních svobod osob 

 zachování lidské důstojnosti 

 nabídka více možností řešení (pro rozhodování uživatele) 

 respektování volby uživatele (vedeme uživatele k tomu, aby byl za sebe 
zodpovědný) 

 multidisciplinární přístup  

 individuální přístup k uživateli (vychází i z individuálně určených potřeb uživatele) 

 podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování 

 neutrální, vyvážený a nestranný přístup (zejména, jedná-li se o spolupráci s rodiči, 
kteří se ocitají v rozvodových a porozvodových situacích) 
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 bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení 
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení 

 bezplatnost služby 
 

Pravidla poskytování služby 

Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služba je zaměřená na 
pomoc cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života 
společnosti. Těmto rodinám se věnujeme poskytováním sociální práce a to převážně 
v terénu - tedy terénní formou v přirozeném prostředí dětí a jejich rodin, příp. pak 
ambulantní formou pomoci v prostorách Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska 
výchovné péče. 

Poskytovaná sociální služba se zaměřuje na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
pracovně výchovnou činnost s dospělými, například podporu a nácvik rodičovského 
chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podporu a nácvik 
sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, nácvik a 
upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, 
zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí a zajištění 
podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity. 

Při podpoře a pomoci rodinám nabízíme a uskutečňujeme takové činnosti, které 
pomáhají uživatelům zlepšovat jejich životní a výchovné kompetence. Pomáháme řešit 
provoz rodiny, vzájemnou komunikaci mezi členy, zvládání chodu domácnosti od péče 
o domácnost (úklid, vaření) přes péči o děti (zlepšování rodičovských dovedností, péče 
o zdravý vývoj dětí různého věku, nácvik sociálních dovedností dětí, pomoc při řešení 
výchovných problémů, jednání se školou, příprava dětí do školy, volnočasové aktivity 
dětí), řešení ekonomické situace rodiny (pomoc při vyřešení sociálních dávek, řešení 
dluhových situací v rodině, pomoc při vyjednávání splátkových kalendářů až po 
hospodaření v domácnosti – nákupy, vaření, efektivní využití všech finančních zdrojů 
v rodině, pomoc a podpora při hledání zaměstnání pro zvýšení příjmu v rodině, apod.).  

Veškeré konkrétní kroky, podpora pomoc jsou poskytovány s cílem prevence a 
odstranění ohrožení a dopadů ohrožujících situací pro děti v rodině. Naše podpora 
vede k aktivizaci rodin s dětmi, aby uměly samostatně vše zvládat. 
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Poskytovali jsme tyto základní činnosti sociální služby: 

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

(1) pracovně výchovná činnost s dětmi Disponujeme i základním materiálním 

vybavením pro pracovně výchovnou činnost s dětmi s ohledem na jejich věk a 

rozumové schopnosti. Pracovníci Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska 

výchovné péče vedou rodiče k samostatnému provádění těchto činností s dětmi. 

(2) pracovně výchovná činnost s dospělými, Podporujeme a nacvičujeme 

rodičovské chování např. v oblasti vedení hospodaření, udržování domácnosti, 

výchovy a péče o dítě, komunikace s dítětem, plánování režimu dne, podporujeme a 

pomáháme při péči o vlastní osobu. Realizujeme prevenci nežádoucího chování 

dospělých. Podporujeme a nacvičujeme s rodiči sociální kompetence v jednání na 

úřadech, školách, se zaměstnavatelem a v jednání s dalšími fyzickými a právnickými 

osobami. 

(3) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností dítěte Jedná se o činnosti zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, 

řečových schopností a myšlení s cílem naučit rodiče samostatně vykonávat tyto 

činnosti s dětmi. Vedeme rodiče k prevenci nežádoucího chování a jednání u dětí, k 

činnostem podporujícím schopnost samostatného fungování ve společnosti, 

dodržování společenských pravidel, přijetí zodpovědnosti.  

(4) zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání 

Provádíme nácvik poskytování pomoci a podpory ze strany rodičů dětem při 

(před)školní přípravě a motivujeme je k zajištění pravidelné školní docházky dětí a 

dohledu nad jejím dodržováním. Pomáháme a podporujeme je při zajištění vhodných 

podmínek (včetně materiálních) souvisejících se vzděláváním dítěte.  

(5) zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 

Informujeme rodiče o významu volnočasových aktivit pro rozvoj dítěte a poskytujeme 

poradenství zaměřené na možnosti trávení volného času dětí, rodiny či rodiče. 

Motivujeme rodiče k využívání volnočasových aktivit dětmi, rodinou a 

zprostředkováváme kontakty na organizace poskytující volnočasové aktivity. 
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b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
Pomáháme a podporujeme rodiče při zajištění doprovodu s cílem osvojení návyků i 
dovedností rodičů i dětí nezbytných k samostatnému zvládnutí aktivit a vedeme 
rodiče, aby dle věku a schopností dítě učili samostatnému docházení do školy a na 
zájmové aktivity.  
c) Sociálně terapeutické činnosti Realizujeme socioterapeutické činnosti, jejichž 
poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 
dovedností podporujících sociální začleňování osob. 

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí Pomáháme a podporujeme rodiče při vyřizování záležitostí spojených s 
finančním zabezpečením, zaměstnáním, bydlením, s výchovou a péčí o dítě a pomoc 
a podpora při vyřizování dalších záležitostí. Podporujeme uživatele při navazování a 
udržování kontaktů s rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami, v případě 
umístění dítěte v ústavní výchově, či pokud o dítě pečuje jiná fyzická osoba než 
biologický rodič, podporujeme kontakty uživatele s dítětem, motivujeme uživatele k 
vytvoření podmínek pro návštěvu dítěte v rodině, potažmo návrat dítěte do rodiny. 
Podporujeme uživatele při zapojení se do sociálního a kulturního života společnosti.  

 

 Poskytovali jsme sociální služby formou ambulantní a převážně formou terénní 

služby přímo v rodinách.  

 Věnovali jsme se podpoře rodiny, práci s rodinou, s cílem, aby děti mohly zůstat 

ve své biologické rodině a nedošlo k jejich odebrání.  

 Díky kvalitně prováděné sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi došlo 

k plnění cílů v rodinách s dětmi, nedošlo k odebrání dětí a rodiče se naučily vše 

provádět samostatně. Tam, kde rodiče byly do služby SAS doporučeny 

v případech, kdy neměli svoje děti v péči a oni usilovali o jejich navrácení do 

rodiny, díky službě SAS si upravili veškeré podmínky a rodičům byly jejich děti 

navráceny zpět do jejich péče, a to z institucionální péče, ústavní péče, ze ZDVOP, 

od pěstounů na přechodnou dobu. 

 Dosahovali jsme ve službě velmi významné úspěšnosti a výsledků. 

 Obdrželi jsme za naši činnost výborná hodnocení. 
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ZE STATITISTICKÝCH ÚDAJŮ SOCIÁLNĚ 

AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI  

   (Období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) 

 

 V rodinách s dětmi jsme v roce 2019 uskutečnili celkem 
7 554,5 hodin intervencí.  

 

 Bylo poskytnuto 2 284 intervencí. 
 

 Pomoc a podpora sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi se dotýkala 80 rodin, 298 účastníků, 
z toho bylo 116 dospělých osob a 182 dětí. 

 

 Služba byla zaměřená na pomoc cílové skupině osob zapojit se do ekonomického, 

sociálního a kulturního života společnosti.  

 Těmto rodinám se věnujeme poskytováním sociální práce a to převážně v terénu - 

tedy terénní formou v přirozeném prostředí dětí a jejich rodin, příp. pak 

ambulantní formou pomoci v prostorách Rodinného centra Kroměříž, z.s. a 

Střediska výchovné péče. 

 Veškeré konkrétní kroky, podpora pomoc byly poskytovány s cílem prevence a 

odstranění ohrožení či zmírnění dopadů ohrožujících situací pro děti v rodině.  

 Naše podpora vedla k aktivizaci rodin.  

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsme poskytovali rodinám s dětmi, u 

kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou 

rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a kde existují další rizika ohrožení 

vývoje dětí.  

 O sociální službu – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je velký zájem.  
 

 Bylo dosaženo velmi významných úspěšností.  
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 V rámci služby se u mnoha rodin podařilo zlepšit životní situaci a zlepšit podmínky 
pro zdravý vývoj dítěte.  

 

 Uživatelé si upravili životní podmínky, a tím se vyvarovali tomu, že by jim byly děti 
odebrány a děti tak mohly vyrůstat ve své biologické rodině. 

 

Sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dosahovala velmi 

významných úspěchů a výsledků, úspěšnosti jsou i s konkrétními důkazy potvrzených 

úspěšností služby, které byly potvrzeny i důkazy, např. potvrzeními OSPOD o tom, že 

služba splnila svůj cíl, kvůli kterému byla služba uživateli doporučena nebo získání 

smluv o zajištění bydlení, zaměstnání, apod., např. mnoha úspěšností s různými 

písemnými důkazy o úspěšném plnění SAS, nájemní smlouvy – zajištění bydlení; 

pracovní smlouvy – zajištění zaměstnání, apod. Uživatelům se podařilo díky službě 

získat dovednosti v péči o dítě. Dále se uživatele podařilo aktivizovat v hospodaření s 

financemi, získání smluv o zajištění bydlení, zabránění umístění dítěte do ústavní 

péče, přijetí do MŠ. Ve službě SAS byly velké výsledky, rodiny se daří zaktivizovat a 

jsou jasné velmi kvalitní dopady ve prospěch dětí a rodičů. Díky službě nedochází 

k odebrání dětí a daří se i uživatele aktivizovat k plnění jejich individuálních cílů, aby 

rodina fungovala ve prospěch dětí.  

Uživatele se podařilo aktivizovat ke splnění cílů ve prospěch jejich dětí a rodin a 

uživatelé se naučili samostatnosti v daných oblastech. U všech uživatelů, kteří jsou 

v evidenci OSPOD docházelo i k pravidelným konzultacím se sociálními pracovníky 

Městského úřadu, OSPOD. Poskytovali jsme sociálně aktivizační služby rodinám 

s dětmi ambulantní i terénní formou, přičemž poskytování služby je převážně formou 

terénní, přímo v rodinách. Průběh poskytování služby byl opět po celou dobu 

poskytován s ohledem na cílovou skupinu rodiny s dětmi a intervence byly konány 

převážně terénní formou. Cílová skupina rodiny s dětmi měly po celou dobu zajištěno 

poskytování této služby na velmi vysoké úrovni. Uživatelé dosahovali za pomoci služby 

velmi významných úspěchů, naučili se samostatně provádět potřebné činnosti. Velmi 

úspěšně jsme naplňovali základní činnosti sociální služby.  

Spolupracovali jsme také s OSPOD. Byly konány konzultace s příslušnými pracovníky 

OSPOD. Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče má nastavenu 

spolupráci s OSPOD. Spolupráce a plánování je zaměřená na cílovou skupinu dětí a 
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jejich rodin a vychází z identifikace potřeb dětí. Při plánování služby jsou formulovány 

cíle a potřeby uživatele – plán služby.  V rámci průběžného hodnocení plánu je možnost 

přeplánování dle aktuální situace dítěte a rodiny. Konzultace pracovníků Rodinného 

centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče a OSPOD jsou vedeny kdykoliv dle 

potřeb aktuální situace dítěte a rodiny. OSPOD nám potvrdil úspěšností služby i 

v tomto období.  

Služba sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi řádně plní svůj účel a cíl. 

Docházelo i v tomto roce k pomoci a podpoře mnoha uživatelů ve prospěch jejich dětí 

a rodin a byly zaznamenány velmi velké úspěšnosti v prováděné sociálně aktivizační 

službě pro rodiny s dětmi. Uživatelům služba velmi pomohla, podařilo se uživatele 

motivovat a zaktivizovat, podařilo se je naučit, aby prováděli potřebné činnosti 

samostatně.  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi byly poskytovány všem rodinám, které o 

tuto službu požádaly. Nedošlo k odmítnutí žádného zájemce o službu. Poskytování 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi bylo po celou dobu v souladu s 

platnými právními předpisy.  

Poskytovali jsme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, například: 

a. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

(1) pracovně výchovná činnost s dětmi  

Aktivizovali jsme uživatele k pracovně výchovné činnosti s dětmi, k samostatnému 

vykonávání těchto činností s dětmi, rodiče se učili pracovně výchovné činnosti se 

svými dětmi. Rodiče se naučili rozvíjet schopnosti i dovednosti svých dětí. Několik 

uživatelů bylo vedeno k zapojování dětí do pracovních činností v domácnosti. U 

několika uživatelů byl proveden nácvik domácí přípravy na vyučování u dítěte za aktivní 

účasti uživatele. Byl prováděn také nácvik předškolní přípravy dítěte za aktivní účasti 

uživatelky, používání vhodných pracovních listů pro předškolní děti. Aktivizace při 

vhodném používání materiálů pro nácvik grafomotoriky dětí uživatelů, které nastoupily 

do první třídy základní školy. Byl prováděn nácvik činností na rozvoj jemné motoriky, 

řeči a sebeobsluhy u dětí před nástupem do mateřské školy za aktivní účasti uživatelů. 

Proběhla i podpora a aktivizace uživatelky ohledně motivace dětí k smysluplnému 

trávení volného času, k prevenci rizikového chování – trestní činnost, užívaní alkoholu, 

drog, kouření, útěky z domova, noční příchody domů, neomluvená absence ve škole a 
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motivace k zodpovědnému chování a dodržování pravidel mezi ním a rodiči za aktivní 

účasti uživatelů. Vedli jsme uživatele k pracovně výchovné činnosti s dětmi, k 

samostatnému vykonávání těchto činností s dětmi, rodiče se učili pracovně výchovné 

činnosti se svými dětmi, rozvíjeli tak potřebné schopností i dovedností svých dětí, 

nacvičovali činnosti k rozvoji psychických i fyzických schopností a dovedností svých 

dětí. Uživatelé jsou aktivizováni, aby se dětem věnovali pravidelně s ohledem na jejich 

věk a rozumové schopnosti, jak se dětem věnovat, aby docházelo k rozvoji schopností 

a dovedností. 

(2) pracovně výchovná činnost s dospělými  

Aktivizovali jsme uživatele k pracovně výchovné činnosti. Nedošlo tak k odebrání dětí 

z biologické rodiny, podařilo se aktivizovat uživatelku k řešení její bytové situace a 

zajištění vhodného bydlení – pronájem bytu (důkaz: kopie nájemní smlouvy). V dalším 

případě nedošlo k umístění syna do ústavní výchovy. Mezi další výsledky kvalitně 

prováděné sociálně aktivizační služby patřily i následující činnosti, podpora a motivace 

uživatele k pravidelným stykům se svými dětmi, podání návrhu na svěření dítěte zpět 

do péče, motivace k zodpovědné rodičovské péči a výchově, došlo tak k následnému 

svěření dětí zpět do péče uživatele (důkaz: kopie rozhodnutí soudu). Motivace a 

podpora několika uživatelů k podání návrhu na svěření dětí do péče po rozvodu (důkaz: 

kopie návrhu). Podpora a pomoc při sepsání žádosti o rozvod manželství (důkaz: kopie 

žádosti). Motivace a podpora uživatelky k zodpovědné péči a výchově dětí – následné 

úspěšnosti (kopie Rozhodnutí soudu) - zrušení soudního dohledu. Motivace a podpora 

uživatelky k zodpovědné péči a výchově dětí – vyřazení z evidence OSPOD. Podpora 

k pozitivní komunikaci mezi bývalými partnery v zájmu péče a výchovy jejich 

nezletilých dětí. Podpora a motivace uživatelů k efektivnímu hospodaření. Podpora 

k nastavení rodinného rozpočtu a jeho dodržování. Motivace, podpora a nácvik k 

rodičovskému chování a zodpovědnosti. Motivace a podpora několika uživatelů 

k předškolní přípravě dětí, k upevňování sebeobsluhy a hygienických návyků dětí, 

podpora k rozvíjení jemné motoriky a řeči u dětí. U dalších uživatelů provádění 

nácviku sociálních kompetencí – při jednání s úřady, se školou, se zaměstnavatelem 

apod. Provádění nácviku vyhledávání nabídek zaměstnání, reagování na inzeráty, 

nácvik způsobu komunikace, pomoc při sestavení životopisu.  Podpora a pomoc při 

přípravě k pracovnímu pohovoru. Motivace k pravidelné komunikaci uživatelů se 

školami. Motivace uživatelky při zvládání potíží v chování u syna s ADHD, motivace k 

řešení potíží dítěte s ADHD. Podpora a aktivace uživatelky při zvládání obtíží syna 

http://www.rodinnecentrumkromeriz.cz/
mailto:svp@rckm.cz
mailto:rckm@rckm.cz


 

 

 Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče 
Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., číslo bankovního účtu: 272362128/0300 
ID datové schránky: cpuauxx              Webové stránky:  www.rodinnecentrumkromeriz.cz 

 Ředitelství – Tel.: 724 667 722, 724 667 620    
 Středisko výchovné péče: 
 Tel.: 602 264 452     E-mail: svp@rckm.cz 
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
 Tel.: 724 567 540, 724 667 655, 724 667 621, 724 667 622, 721 909 038    E-mail: rckm@rckm.cz 

s Aspergerovým syndromem, pravidelná spolupráce se školou, přidělení asistenta 

pedagoga, spolupráce se SPC. Motivace k zodpovědnému řešení zdravotního stavu, 

motivace k zdravému životnímu stylu, k využití odborné pomoci. U dalších uživatelek 

byl proveden nácvik péče o novorozence a hygiena. Matky se naučily o své děti pečovat 

(důkaz: potvrzení OSPOD). Aktivizovali jsme uživatele k pracovně výchovné činnosti. 

Samostatnost při zvládání rodičovského chování a zodpovědnosti, ke správné péči a 

výchově dětí.  Aktivizovali jsme uživatele k pracovně výchovné činnosti, rodičovskému 

chování, vedení hospodaření, udržování domácnosti, péči o dítě, posílení 

rodičovských kompetencí, podporovali a nacvičovali jsme i sociální kompetence 

v jednání na úřadech, školách a se zaměstnavatelem.  

 (3) nácvik a upevňování motorických a psychických a sociálních schopností a 

dovedností dítěte 

Uživatelé byli motivováni, aby uměli samostatně se svými dětmi provádět nácvik a 

upevňování schopností a dovedností dětí. Proběhla např. i motivace a nácvik 

k rozvíjení jemné motoriky dětí a jejich komunikačních dovedností. Několik uživatelů 

bylo motivováno k zapojení dětí do domácích prací, s ohledem na jejich věk – například 

pomoc v kuchyni, s úklidem, apod. U několika uživatelů byla podpořena větší 

samostatnost dětí. Uživatelé byli například motivováni k tomu, aby děti vedli 

k samostatnosti při oblékání, krmení a dalších sebeobslužných činnostech, upevňování 

psychických a sociálních schopností a dovedností dětí. 

(4) zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání  

Podařila se i podpora a motivace několika uživatelů k dodržování pravidelné docházky 

dítěte do předškolního zařízení nebo pravidelné docházky do základní školy. Motivace a 

podpora poskytnutá několika uživatelům k samostatnému zvládání školní a předškolní 

přípravy s dětmi.  

(5) zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 

Aktivizovali jsme několik uživatelek k využívání mimoškolních a volnočasových aktivit 
pro své děti, pomoc s výběrem kroužků pro děti. Zprostředkování kontaktu na 
organizace poskytující volnočasové aktivity. Motivace uživatelů k podporování dětí 
v jejich zájmech, pomoc s přihlášením do zájmových aktivit. Pomoc s výběrem 
volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi, zprostředkování vhodné a finančně 
dostupné nabídky společenských a sportovních akcí vhodných pro rodiny s dětmi, 
naučili jsme uživatele samostatnosti při vyhledávání podobných akcí. 

b. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
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Aktivizovali jsme uživatele při vyhledávání a účast rodin na společenských a 

sportovních akcích, na akcích pro rodiny s dětmi. Podpora při přechodu dítěte na 

základní školu v místě nového bydliště (důkaz: Rozhodnutí o přestupu žáka ZŠ do jiné 

ZŠ). Podpora a pomoc při přihlášení dítěte do mateřské školy. Několik uživatelů bylo 

pravidelně podporováno účastnit se volnočasových aktivit a zapojovat děti do 

kolektivu.  

c. sociálně terapeutické činnosti:  

Došlo k podpoře několika uživatelů při posilování jejich psychické odolnosti a zvládání 

zátěžových situací. 

d. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí:  

Aktivizovali jsme uživatele k nalezení vhodného bydlení (důkazy: kopie nájemních 

smluv). Podpora a motivace k udržení bydlení – pravidelné platby měsíčního 

nájemného, splátky na dlužném nájemném. Podpora a motivace při řešení akutní ztráty 

bydlení – poskytnuty informace a možnosti na ubytování v Azylových domech pro ženy 

a matky s dětmi ve Zlínském kraji. Podpora a pomoc při hledání vhodného. Podpora a 

motivace uživatelů k nalezení nového zaměstnání (důkazy: kopie pracovních smluv 

nebo dohod o pracovní činnosti uživatelů. Jedna z uživatelek za pomoci služby získala 

finanční příspěvek nadace, který využije k úhradě nově pronajatého bytu pro ni a dceru 

(důkaz: kopie e-mailu o schválení příspěvku). Podpora a motivace k udržení současného 

zaměstnání. Motivace a podpora několika uživatelů k samostatnému obstarávání 

osobních záležitostí a jednání na úřadech, pomoc se sepsáním žádostí, odvolání, 

stížností, návrhů k soudu, životopisu apod. Podpora a pomoc uživatelce při sjednání 

splátkového kalendáře. Např. na dlužné nájemné (uživatelce hrozilo vystěhování 

z pronajatého bytu) a motivace k pravidelnému splácení dlužné částky. Podpora a 

pomoc poskytnuta několika uživatelům při sjednání splátkového kalendáře na exekuce, 

podpora při jednání s exekutory. Motivace uživatelky k splácení dluhu na výživném, za 

jehož neplacení měla podmíněný trest – následní doplacení dlužného výživného 

v daném termínu (důkaz: kopie oznámení o zaplacení dluhu). Motivace k pravidelnému 

placení běžného výživného na děti. Aktivizace několika uživatelů k řešení dluhové 

problematiky. Podpora a pomoc při podání trestního oznámení pro neplacení 

výživného na děti. Motivace k vyřízení změny trvalého bydliště. Podpora a pomoc při 
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vyřízení dokladu občanského průkazu. Podpora a pomoc při sepsání žádosti o zvýšení 

výživného na děti. Další uživatelka byla podpořena během těhotenství k zajištění všech 

pomůcek a potřeb, které jsou potřebné při péči o dítě. Uživatelka postupně vše zajistila 

(důkaz: potvrzení OSPOD). Uživatelé byli podpořeni při zajištění základní školy pro své 

děti. Po předání kontaktů a zjištění termínu zápisu do první třídy byly děti přijaty. 

(důkaz: potvrzení OSPOD). Podpora uživatelky k přihlášení a docházce dětí do MŠ – 

(důkaz: potvrzení MŠ). Pomoc se zajištěním psychologické péče a následného přestupu 

syna uživatelky na jinou základní školu z důvodu šikany, apod. Dalším uživatelům byla 

poskytnuta pomoc při hledání si zaměstnání. Byli podpořeni k vytvoření životopisu a 

aktivní sledování nabídky na trhu práce. Další uživatelé byli podpořeni při kontaktech 

s rodinnými příslušníky. Cílová skupina rodiny s dětmi měly po celou dobu zajištěno 

poskytování této služby na velmi vysoké úrovni. Uživatelé dosahovali za pomoci služby 

velmi významných úspěchů, naučili se samostatně provádět potřebné činnosti, např. 

pracovně výchovnou činnost se svými dětmi, naučili se rodičovskému chování, péči o 

domácnost, hospodaření, nalezli si zaměstnání, bydlení, apod. Docházelo k pomoci a 

podpoře mnoha uživatelů ve prospěch jejich dětí a rodin. Uživatelům služba velmi 

pomáhá, podařilo se zaktivizovat uživatele, aby se naučili provádět potřebné činnosti 

samostatně. Sociální služba - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kterou jsme 

uživatelům poskytovali, dosahovala velmi významných úspěchů a výsledků, úspěšnosti 

jsou i s konkrétními důkazy potvrzených úspěšností služby.  

Také u všech uživatelů, kteří byli zapojeni do evaluace, došlo k ukončení smlouvy o 

sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, neboť došlo díky prováděné sociálně 

aktivizační službě k úspěšnému splnění cílů. Uživatele se podařilo aktivizovat ke 

splnění cílů ve prospěch jejich dětí a rodin a uživatelé se naučili samostatnosti 

v daných oblastech.  

 Bylo dosaženo velmi významných úspěšností.  
 

 Nedošlo k odebrání dětí a děti vyrůstají ve fungující biologické rodině. 
 

 Převzetí dětí zpět do péče. 
 

 Rodiny byly podpořeny při hledání vhodného zaměstnání, byla jim poskytnuta 
podpora a pomoc při sestavování životopisů. Našli tak zaměstnání, tím zvýšili 
příjem rodiny a zajistili stabilnější chod domácnosti.  
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 Uživatelům se podařilo zajistit i finanční zabezpečení rodiny. 
 

 Došlo k zlepšení jejich životních podmínek.  
 

 Uživatelům se podařilo s pomocí sociální služby najít si zaměstnání. 
 

 Podařilo se, aby si uživatelé našli bydlení. 
 

 Zajistili také pravidelnou docházku svých dětí do školy.  
 

 Uživatelé byli aktivizováni, aby se naučili samostatně provádět pracovně 
výchovnou činnost se svými dětmi. Uživatelé se tak naučili vhodnými aktivitami a 
činnostmi rozvíjet schopnosti a dovednosti svých dětí.  

 

 Věnovali jsme se také pracovně výchovné činnosti s dospělými, nacvičovali jsme 
rodičovské chování, podporovali jsme uživatele při jednání na školách, apod.  

 

  Došlo k nácviku poskytování podpory ze strany rodičů dětem při školní přípravě.  
 

 V rámci intervencí se podařilo zaktivizovat uživatele k hledání a zajištění 
zaměstnání a bydlení.   

 

 Poskytovali jsme uživatelům také pomoc a podporu při vyřizování záležitostí 
spojených se zlepšením jejich nepříznivé situace.  

 

 Uživatelé se také učili vhodnými aktivitami a činnostmi rozvíjet schopnosti a 
dovednosti svých dětí.  

 

 Nacvičovali jsme i vhodné rodičovské chování.  
 

 Aktivizovali a podporovali jsme uživatele k nácviku rodičovského chování včetně 
vedení hospodaření a udržování domácnosti.  

 

 Jednalo se také o podporu a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, 
školách, apod.  

 

 Průběh poskytování služby byl po celou dobu poskytován s ohledem na cílovou 
skupinu.  
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 Intervence byly konány převážně terénní formou.  

 

V roce 2019 byly poskytnuty všechny činnosti: 
 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

 Sociálně terapeutické činnosti 
 

 

V roce 2019 jsme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
zajišťovali v rámci programu ze Zlínského kraje: 
 

 Program Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb 
ve Zlínském kraji 

 
 
V roce 2019 byla činnost sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi spolufinancována z prostředků Města Kroměříže: 
 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Města Kroměříže 
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Zpráva o činnosti v sociálně právní ochraně dětí za r. 2019 

 

 Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče na základě pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí provozovalo i Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Nepřetržitý provoz ZDVOP do 31. 1. 2019 

 Zařízení bylo v r. 2017 vyhodnoceno inspekcí sociálně-právní ochrany dětí jako nejlepší, 
které dosáhlo maximálního možného hodnocení standardů kvality sociálně právní 
ochrany dětí. Zařízení obdrželo pochvalná hodnocení spolupráce ve prospěch dětí od 
spolupracujících subjektů, OSPOD. 

 Zařízení poskytovalo ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo 
jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče 
přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo 
o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena 
jeho základní práva.  

 
Popis činnosti Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP): 
a) zabezpečuje plné přímé zaopatření dítěte v zařízení spočívající v poskytování ubytování, 

stravování a ošacení, 

b) poskytuje výchovnou péči, 

c) zajišťuje poskytnutí zdravotních služeb, 

d) poskytuje poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu 

dítěte, 

e) zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy, 

f) vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí, 

g) je povinno poskytovat dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a 

psychologa, 

h) je povinno spolupracovat s rodinou dítěte a poskytnout této rodině pomoc při vyřizování 

a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajistit jim terapii, nácvik rodičovských a 

dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně 

potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany 

dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany, 

i) je povinno vydat vnitřní řád zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který vychází 

z vymezení činnosti zařízení zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

Posláním ZDVOP je poskytnout bezpečné zázemí a odbornou pomoc dětem, které se ocitly v 

krizi a v ohrožení, a nemohou z různých důvodů setrvat ve své rodině. Ochrana a pomoc 
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takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v 

zajištění zdravotních služeb a psychologické a jiné obdobné nutné péče (§ 42 odst. 1 zákona 

o SPOD). ZDVOP poskytuje odbornou pomoc také rodinám těchto dětí, a to s ohledem na 

nejlepší zájem dítěte. 

 

ZDVOP zajišťuje okamžitou pomoc ohroženému dítěti. Tato pomoc je realizována nejen 

formou přímého zaopatření do doby, než bude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího 

charakteru (přednostně návrat do původní rodiny nebo nalezení odpovídající náhradní 

rodinné péče), ale také prostřednictvím spolupráce s rodinou dítěte a poskytnutím pomoci 

této rodině.  

 

Zaměstnanci ZDVOP dodržují Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí a kladou důraz 

na podporu dítěte ve vztahu s přirozeným sociálním prostředím. Cílem je i zlepšení 

psychického a fyzického stavu dítěte, získání náhledu rodiny na problematickou situaci a 

zvýšení motivace rodiny k řešení situace. Dochází ke zlepšení komunikace mezi rodiči, mezi 

dítětem a rodiči. Zlepšují se rodinné vztahy i rodičovské schopnosti a dovednosti. U dětí 

rovněž dochází ke zlepšení školních výsledků, docházky dítěte do školy, smysluplnému 

využívání volného času. Předcházení umístění dítěte do ústavního zařízení. Podmínky v 

rodině pro možný návrat dítěte umístěného mimo vlastní rodinu zpátky domů. 

 

Pravidla hospodaření 

ZDVOP je financován ze státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP a dále z ostatních zdrojů 

(mohou to být např. granty, dary, nadační příspěvky, veřejná sbírka, apod.)  

 

Základní vymezení pojmu „státní příspěvek“ 

(1) zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nárok na státní příspěvek za pobyt 

a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo na 

základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nárok na státní příspěvek za 

pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti vzniká také v případě, že obecní úřad obce s 

rozšířenou působností považuje umístění dítěte v zařízení za důvodné. Vyjádření o důvodnosti 

umístění s uvedením počátečního data důvodného pobytu zašle obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do osmi dnů ode dne doručení 

ohlášení o přijetí dítěte podle § 42 odst. 12. Shledá-li obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

že další pobyt dítěte v zařízení již není důvodný, vyrozumí o tom zařízení a jeho zřizovatele. 

(2) Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinen využít státní příspěvek 

pouze pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v němž je dítě umístěno. 
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(3) Státní příspěvek 

a) náleží měsíčně za každé dítě ve výši 22800 Kč, 

b) se snižuje o jednu třicetinu za každý den, v němž dítě pobývá mimo zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc a pobyt mimo toto zařízení trvá po dobu 2 po sobě jdoucích 

kalendářních dnů; den, ve kterém dítě odejde ze zařízení v době po patnácté hodině, nebo den, 

ve kterém se vrátí do zařízení před patnáctou hodinou, se do doby 2 dnů po sobě jdoucích 

nezahrnuje, 

c) náleží i po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy dítěte 

umístěného dosud v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jestliže je dítěti nadále 

poskytována péče v tomto zařízení, a to až do dne přijetí dítěte do příslušného zařízení pro 

výkon ústavní výchovy sjednaného obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 28. 

(4) Nárok na státní příspěvek zaniká 

a) dnem, kterým bylo zrušeno nebo pozbylo platnosti rozhodnutí soudu, kterým bylo dítě 

svěřeno do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nejde-li o případ uvedený v 

odstavci 3 písm. c); pokud dítě pobývá v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i po 

tomto dni, zaniká nárok na státní příspěvek dnem, kdy dítě opustilo zařízení, nebo 

b) za předpokladu, že dítě bylo svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 

žádost orgánu sociálně-právní ochrany, zákonného zástupce nebo dítěte, dnem, v němž obecní 

úřad obce s rozšířenou působností odeslal zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

sdělení, že nepovažuje nadále umístění dítěte v tomto zařízení za důvodné. 

S finančními prostředky ze státního příspěvku (stejně jako s ostatními finančními prostředky) 

je třeba nakládat efektivně a hospodárně a využívat je pouze na zajištění provozu ZDVOP. 

 

Ze státního příspěvku lze hradit pouze náklady na: 

1. stravování dětí,  
2. ošacení a obuv,  
3. hygienické potřeby, 
4. školní potřeby, 
5. hračky a hry, 
6. zájmovou činnost dětí, 
7. jízdné dětí a dospělého doprovodu, 
8. výlety, prázdninové tábory a relaxační pobyty dětí a pečujících osob, 
9. kapesné dětí, 
10. zdravotní, psychologickou a terapeutickou péči, 
11. dovybavení bytů či jeho nutnou obměnu (ložní prádlo, matrace, nádobí apod.), 
12. čistící a desinfekční prostředky,  
13. kancelářské potřeby, 
14. spoje (telefony, poštovné, internet), 
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15. PHM a cestovné v zájmu dětí nebo v souvislosti s nákupy, 
16. údržbu bytů, zařízení, dětského hřiště a zahrady (malování, výměna pískoviště apod.), 
17. energie, místní poplatky, 
18. nájemné budovy a zahrady, 
19. mzdy a odvody za pracovníky ZDVOP, 

20. služby spojené s činností ZDVOP (zajištění účetní a mzdové agendy pracovníků  

ZDVOP, apod.), 

21. náklady přímo související se zajištěním péče o děti ve ZDVOP. 

 

 Ze státního příspěvku nelze hradit: 

1. investiční náklady, 
2. odpisy, 
3. náklady na stravování pečujícího personálu („tet“)  
4. náklady na reprezentaci, 
5. náklady hrazené z účelových darů nebo dotací či grantů 

 
Oddělené vedení účetnictví SP 
Výdaje hrazené ze státního příspěvku jsou vedeny odděleně pod označením: ZDVOP-SP 
 

 

ZE STATITISTICKÝCH ÚDAJŮ ZDVOP 
(období jednoho měsíce od 1. 1. 2019 – do 31. 1. 2019) 
 
Ve ZDVOP do r. 2019 přešlo 1 dítě, které k 31. 1. 2019 přešlo ze ZDVOP do své 
biologické rodiny.    
Důvody svěření dítěte byla krizová situace - hospitalizace a alkoholismus 
rodiče.     
Způsoby přijetí dítěte: žádost MÚ - OSPOD a poté předběžné opatření OS. 
Doba pobytu dítěte ve ZDVOP ke dni odchodu: 63 dní. 
Odchod dítěte ze ZDVOP: zpět k rodiči.  
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Zpráva o činnosti v sociální službě – odborné sociální poradenství 
(za období sedmi měsíců od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019) 

 

Dosahovali jsme velmi významných úspěchů, díky odborné pomoci se podařilo 
pomoci rodinám s dětmi. 
 
Věnovali jsme se i předrozvodovému, rozvodovému a porozvodovému 
poradenství a terapie s cílem minimálního negativního dopadu zejména na 
nezletilé děti.  
 
Dále také i odborné pomoci rodičům či párům při vytváření rodičovských 
dohod ohledně konkrétní realizace péče o dítě či dětí po rozvodu či rozchodu 
rodičů. Využití i tzv. Cochemské praxe a interdisciplinární spolupráce s 
Okresním soudem v Kroměříži a OSPOD.  
 
Naprostá většina rodičů je kompetentní pečovat o své dítě, potřebují jen 
pomoc v krizové životní situaci, aby si nezakládali na další konflikty a 
soustředili se na převzetí plné rodičovské zodpovědnosti za péči a výchovu 
svých dětí.  
 
Naše podpora byla nasměrována i k tomu, aby byli schopni se domlouvat v 
zájmu a ve prospěch svého dítěte. Nezakládali si na konflikt, brali zřetel k jeho 
přáním, vztahům a právům a posilovali schopnost domlouvat se ve prospěch 
svého dítěte.  
 
Pro účinné řešení konfliktů a krizových situací je důležité, aby se odborné 
pomoci dostalo rodině komplexně a včas, kdy je problém řešitelný a rodiny jsou 
motivovány situaci řešit.  
 
Pracovali jsme s celým rodinným systémem. 
 

- Předrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství a terapie s cílem 
minimálního negativního dopadu zejména na nezletilé děti. 
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- Odborná pomoc rodičům či párům při vytváření rodičovských dohod 
ohledně konkrétní realizace péče o dítě či dětí po rozvodu či rozchodu 
rodičů. 

 

- Pomoc při řešení sporů při svěření dětí do péče. 
 

- Poskytování psychologické péče a podpory v souvislosti 
s traumatizujícími událostmi (rozvod, domácí násilí, týrání, šikana, 
sexuální zneužívání, různé druhy závislostí v rodině a jejich dopady na 
rodinné příslušníky, dopady předlužení rodiny na psychiku rodinných 
příslušníků, atd.). 

 

- Právní poradenství pro uživatele v běžných i mimořádných životních 
situacích. 

 

- Základní orientace uživatele v jeho právech a povinnostech. 
 

- Širší záběr právních oborů, právo rodinné, občanské, pracovní, trestní, 
smluvní agenda. 

 

- Dluhové poradenství. 
 

- Psychologické poradenství. 
 

- Edukace. 
 

- Terapeutická pomoc. 
 

- Rodinné a párové poradenství.  
 

- Krizové intervence. 
 

- Asistované kontakty rodičů s dětmi (podporovaná setkání). 
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ZE STATITISTICKÝCH ÚDAJŮ ODBORNÉHO 

SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ PRO RODINY S DĚTMI 

(Období sedmi měsíců od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2019) 

 
 
Odborného sociálního poradenství za dobu sedmi měsíců od 
1. 1. 2019 do 31. 7. 2019 využilo celkem 62 rodin, 220 
účastníků, z toho 116 dětí a 104 dospělých.    
              
                       
V roce 2019 byla činnost odborného sociálního poradenství 
pro rodiny s dětmi spolufinancována z prostředků Města 
Kroměříže: 

 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Města Kroměříže 
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ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE – CELODENNÍ FORMY 
Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče  

Kollárova ul. 658/13, Kroměříž, PSČ 767 01,  

tel. číslo: 602 264 452 

e-mail: svp@rckm.cz 

www.rodinnecentrumkromeriz.cz 

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., číslo bankovního účtu: 272362128/0300 
ID datové schránky: cpuauxx           

 Ředitelství – Tel.: 724 667 722, 724 667 620, e-mail: eliska.petruchova@rckm.cz 
 
Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče, Kollárova 658/13, 767 01 
Kroměříž obdrželo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí o zápisu do 
rejstříku škol a školských zařízení. MŠMT ČR vyhovělo tak v plném rozsahu naší žádosti ve 
prospěch dětí a mohli jsme tak na Kollárové ul. v Kroměříži zřídit od 1. 9. 2019 i Středisko 
výchovné péče celodenní formy. 
V Kroměříži zcela chyběl typ Střediska výchovné péče – celodenní formy pro děti, který byl 
velmi potřebný a i město Kroměříž ve svém Programovém prohlášení v článku VI. Školství 
uvádí: Podporovat středisko výchovné péče – této stacionární denní formy pro děti. 
Rozhodli jsme se proto dětem pomoci a tento typ střediska v Kroměříži vybudovat. Obdrželi 
jsme k jeho zřízení i vyjádření Města Kroměříž, kdy město Kroměříž plně podpořilo žádost o 
vznik tohoto střediska v Rodinném centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné péče, 
Kollárova 658/13 v Kroměříži, které má v práci s dětmi dlouholeté a bohaté zkušenosti. 
Obdrželi jsme i kladné vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje, který neměl žádné 
námitky proti našemu záměru rozšířit preventivně výchovnou péči v Kroměříži i o 
celodenní formu. V Kroměříži dlouhodobě chyběl denní stacionář SVP a jeho vznik a 
podpora se nacházel se i mezi prioritami komunitního plánování města Kroměříže.  
Došlo tak k zápisu o rozšíření činnosti Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné 
péče na Kollárové ul. 658/13 v Kroměříži i o zřizování a provoz školského zařízení dle 
ustanovení § 16 zákona č. 109/2002 Sb., o provozování střediska výchovné péče celodenní 
formy, jelikož v Kroměříži tento typ služby zcela chyběl a byl velmi žádoucí a potřebný.  
Vyhověli jsme všem zákonným požadavkům a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
rozhodlo i o zápisu do školského rejstříku a byla zahájena i tato činnost a pomoc ve 
prospěch dětí. 
Výchovně vzdělávací práce v celodenním středisku je zaměřena na vytvoření bezpečného 
prostředí pro děti a uspokojování jejich potřeb, citových i speciálních potřeb a vhodný 
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rozvoj vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k individuálním schopnostem 
každého dítěte.  
Velmi důležitá je i spolupráce s rodinou, preventivně výchovná péče, edukace, aby se děti 
po ukončení docházky do střediska výchovné péče mohly úspěšně, již bez poruch v oblasti 
chování, zapojit do své kmenové školy, rodinného prostředí a vrstevnické skupiny. Důležitá 
je i spolupráce se školou, apod. 
Účelem střediska je poskytovat preventivně výchovnou péči a předcházet vzniku a rozvoji 
negativních projevů chování dítěte či narušení jeho zdravého vývoje. Přispějeme tak 
významnou měrou ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.  
Výchovně – vzdělávací  práce ve středisku je zaměřena na vytvoření bezpečného prostředí, 
které by dítěti umožnilo uspokojování základních citových i speciálních potřeb, a které by 
zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků i s přihlédnutím k zájmům a 
zvláštnostem každého dítěte.  
Středisko poskytuje pomoc rodičům nebo jiným osobám, kterým bylo dítě svěřeno do 
výchovy při výchově a vzdělávání dítěte a při řešení i problémů spojených s péčí o 
dítě.   Cílem je zachovat a posílit rodinné vazby dítěte a zamezit odtržení dítěte od jeho 
rodinného prostředí.  
Při naší práci respektujeme jedinečnost osobnosti dítěte a individuální přístup a 
zohledňujeme výchovně vzdělávací potřeby dětí.  
Posilujeme vzájemnou důvěru, respekt, důstojnost i úctu všech zúčastněných. Pozitivní 
komunikace a pozitivní stimuly jsou základem. Rozvíjíme i citovou stránku osobnosti dítěte 
a jeho aktivní účast v zapojení se do společnosti. V zájmu plného a harmonického rozvoje 
jeho osobnosti s ohledem na potřeby jeho věku i individuálních potřeb.  
 

Středisko výchovné péče celodenní formy je školským zařízením, které poskytuje dětem i 

rodičům odbornou pomoc. Středisko výchovné péče celodenní formy bylo v Kroměříži 

v Rodinném centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné péče na Kollárové ul. 658/13 

otevřeno 1. 9. 2019, je v našem regionu jedinečným svého druhu a velmi citelně zde 

chybělo. Středisko výchovné péče celodenní formy v Kroměříži se specializuje na žáky 1. a 2. 

stupně základních škol. Středisko výchovné péče (SVP) poskytuje preventivně výchovnou 

péči zaměřenou na odstranění či zmírnění poruch chování a na prevenci vzniku dalších 

vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí. SVP spolupracuje se 

školami, školskými zařízeními, OSPOD, policií, probační a mediační službou, soudem, 

sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi a ostatními zainteresovanými subjekty. 

SVP je školským zařízením dle ustanovení § 16 zákona č. 109/2002 Sb. Poskytuje 

preventivně výchovnou péči a předchází vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte 
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či narušení jeho zdravého vývoje, zmírnění nebo odstranění příčin nebo důsledků již 

vzniklých poruch chování a přispění tak ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. Je určeno 

pro klienty s problémovým chováním, které se projevuje převážně ve škole, doma, ve 

vrstevnických skupinách a v dalších sociálních vazbách a u nichž se ambulantní péče jeví 

jako nedostačující, program je určen žákům s poruchami chování, emocí, se specifickými 

vývojovými poruchami, s výukovými a výchovnými problémy ve škole, neplnění si školních 

povinností, vyrušování, záškoláctví, šikana, konfliktní chování, nerespektování autority 

učitele, žákům s nedostatečně nastaveným režimem a strukturou dne, žákům ohroženým 

sociálně patologickými jevy, školní problematika, prospěch, absence, záškoláctví, narušené 

vztahy s vrstevníky či pedagogy, šikana, problémy v rodinném soužití, komunikace, vztahy, 

rozvodové situace, útěky z domova, lhaní, problematické hledání vlastní identity, nízké 

sebevědomí, úzkostné stavy, sociální nezralost, neúspěšnost ve skupině vrstevníků, ADHD, 

hyperaktivita a s ní spojené výchovné obtíže, apod. Důležitá je spolupráce zákonných 

zástupců žáka, mohou využít i rodinných konzultací.  

Cílem je zachovat a posílit rodinné vazby dítěte a zamezit odtržení dítěte od jeho 

rodinného prostředí. Při naší práci respektujeme jedinečnost osobnosti dítěte a individuální 

přístup a zohledňujeme výchovně vzdělávací potřeby dětí. Posilujeme vzájemnou důvěru, 

respekt a důstojnost i úctu všech zúčastněných, pozitivní komunikace a pozitivní stimuly 

jsou základem. Rozvíjíme i citovou stránku osobnosti dítěte a jeho aktivní účast v zapojení se 

do společnosti. V zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na 

potřeby jeho věku i individuálních potřeb.  

Cílem celodenního programu je také zabránit dalšímu rozvoji nežádoucího chování, korekce 

aktuálních negativních projevů chování a minimalizace následků dosavadních nevhodných 

návyků, změna vzorců problematického chování, získání náhledu na sociální souvislosti a 

dopad vlastního chování. Také korekce vlastních postojů, v jasně vymezeném časovém 

rámci zapracovat na aktuálním problémovém chování, motivace klienta k dlouhodobým 

změnám chování ve školním i rodinném prostředí, motivace k dalšímu plnění školních 

povinností a docházky do školy, motivace rodičů k další spolupráci s ambulantním SVP v 

následné péči. Dopoledne ve středisku probíhá výuka dětí dle individuálních vzdělávacích 

plánů podle daných potřeb konkrétního dítěte a jeho handicapu v malém počtu dětí, 

s individuálním a specializovaným odborným přístupem. Odpoledne podle individuálních a 

vývojových potřeb jednotlivých dětí pokračuje terapeutická činnost, reedukace, výchovné, 
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zájmové i relaxační aktivity. Děti ve středisku obdrží potřebnou pomoc a péči pro zajištění 

jejich zdravého vývoje a i pečující osoby získají potřebné odborné rady.  

Dětem se věnují dle jejich individuálních potřeb odborní pracovníci, speciální pedagogové, 

vychovatel garant, asistent pedagoga, psycholog, apod.  Ve středisku probíhají i tzv. 

rodinné konzultace, kde pečující osoby, tzn. rodiče těchto dětí obdrží odbornou pomoc ve 

prospěch zvládnutí všech handicapů a obtíží projevujících se u jejich dětí. Rodiče se účastní 

rodinných konzultací a obdrží odborné rady a naučí se postupy, jak všechny handicapy 

zvládnout. Děti absolvují odborný program, jehož součástí je i speciální péče z oblasti 

jednotlivých obtíží dětí, včetně edukace a terapií. 

Probíhají i Rodinné konzultace.  

Děti ve středisku obdrží potřebnou pomoc a péči pro zajištění jejich zdravého vývoje. 

 

ZE STATITISTICKÝCH ÚDAJŮ 

STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE CELODENNÍ FORMY 

(Období čtyř měsíců od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019) 

 

Středisko výchovné péče celodenní formy za dobu čtyř 
měsíců od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 mělo plně využitu 
celkovou kapacitu.  
Proběhly v září, říjnu, listopadu a v prosinci 2019 vždy 
dvouměsíční běhy docházky, které byly zcela zaplněny 
dětmi, 16 dětí absolvovalo docházku, byly z kmenových škol 
města Kroměříže a vždy se tak jednalo o žáky z ORP 
Kroměříž a dotýkalo se to i zákonných zástupců žáků 22 
dospělých.  
Proběhlo i 72 rodinných konzultací, kterých se účastnilo i 82 
dospělých osob.   
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Základní školy žáků kmenové: 

ZŠ Komenského Kroměříž 

ZŠ Zachar, Kroměříž 

ZŠ 1. máje, Kroměříž 

ZŠ U Sýpek, Kroměříž 

ZŠ Oskol, Kroměříž 

ZŠ Slovan, Kroměříž 

ZŠ Zámoraví, Kroměříž 

ZŠ Rataje 

ZŠ Chropyně 

ZŠ Morkovice 

ZŠ Zdounky 

Třídy ZŠ žáků: 

2. třída  

3. třída  

6. třída  

7. třída  

8. třída  

9. třída  
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Důvody přijetí do SVP, některé z problémů vyskytujících se před přijetím do 
SVP:  
Poruchy chování, nezvládání stresových situací, ADHD, syndrom CAN, raná deprivace, 
smíšené poruchy chování a emocí, poruchy pozornosti,  enuréza,  nízká frustrační tolerance, 
sebepoškozování, depresivní ladění, úzkostné ataky, sociální situace v rodině, útěky 
z domova, toulání po nocích, prekriminální činnost, dysfunkční rodinná situace, rozvod, 
obtíže s adaptací na změnu rodinné situace, nerespektování autorit, školní problematika, 
výrazný neklid ve výuce, ohrožení ostrakismem, vyčlenění z kolektivu vrstevníků, nácvik 
učení, pomalé psychomotorické tempo, zhoršení školního prospěchu, přístup k plnění 
povinností, domácí příprava k výuce, motivace ke školní docházce, zameškané hodiny, 
nepřipravenost na výuku, slovní útoky vůči zaměstnancům kmenové základní školy, záchvaty 
zlosti, narušování vyučovacích hodin, agresivita, manipulace, nesoustředěnost, roztěkanost, 
impulzivita, sobeckost, hrubost, nepřijímání a nerespektování názoru druhých, plachost, 
emoční nezralost, emoční nestabilita, velké emoční prožívání se vztahovačností, nízké 
sebevědomí, nezodpovědné chování, krádeže, pravidla a řád v plnění školních povinností, 
domácích povinností, vhodné volnočasové aktivity, řešení konfliktních situací dítě – zákonný 
zástupce, řešení konfliktních situací bez afektu, agrese, nácvik modelových situací, pomoc při 
navazování a udržení zdravých vztahů dítěte se zákonným zástupcem, s vrstevníky, v třídním 
kolektivu, vztek, fyzické napadání, nekázeň, užívání návykové látky – kouření, nedodržování 
dohod v rodinném prostředí, motivace k nalezení vhodného vzdělávání po ZŠ, závislost na 
PC, závislost na počítačových hrách, závislost na mobilním telefonu, sexistické chování, 
šikana, závadová parta, experimenty s návykovými látkami (kouření, THC), doporučeny 
rodinné konzultace za podpory psychologa, nezdravý životní styl, motivace k docházce na 
veřejně prospěšné práce, zdravotní rizika – obezita, psychické problémy, apod.  

 
Dosažené úspěšnosti docházky do SVP: 
Středisko výchovné péče celodenní formy dosahovalo velmi pozitivních výsledků a 
významných úspěšností. Děti absolvovaly preventivně výchovnou péči, speciální 8 týdenní 
program. Docházelo k odstranění nebo výraznému snížení problémů, pro které byl žák do 
SVP celodenní péče přijat.  
 
Obdrželi jsme řadu pochvalných hodnocení a zpětných vazeb jak od žáků, zákonných 
zástupců, rodičů dětí, prarodičů, základních škol, střediska výchovné péče ambulantní 
formy, SPOD, apod.  
 
Např. v hodnocení spolupráce ambulantní SVP uvedlo: 
Naše ambulantní SVP dlouhodobě spolupracuje s Rodinným centrem Kroměříž, z.s., neboť 
právě toto centrum má velké zkušenosti s péčí o děti s vícečetnými problémy, s dětmi 
týranými, zneužívanými i s dětmi poznamenanými dysfunkčním rodinným prostředím.  
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Na základě více než dvacetiletých zkušeností paní ředitelky Rodinného centra Kroměříž,z.s. 
Bc. Elišky Petruchové a jejího týmu z práce s dětmi s psychickými problémy jsou v tomto 
centru vytvořeny ty nejlepší podmínky pro činnost SVP s celodenním programem.  
 
Velmi oceňujeme, že díky dlouholeté výborné spolupráci ambulantního SVP s Rodinným 
centrem Kroměříž,z.s. budeme moci nadále velmi úzce spolupracovat a na doporučení 
ambulantního SVP umožňovat dětem s poruchami chování absolvování dvouměsíčním 
dobrovolných speciálně-pedagogických, terapeutických a etopedických programů, 
zaměřených na nápravu poruch chování a zlepšení psychického stavu těchto dětí.  
 
Od samého otevření celodenního SVP byla jeho kapacita zcela naplněna během všech dosud 
realizovaných dvouměsíčních programů pro děti s poruchami chování a s psychickými 
problémy různého typu a do dalších měsíců školního roku již máme pořadník dětí, kterým 
právě zařazení do celodenního SVP může velmi pomoci.  
 
U všech dětí dosud zařazených do celodenního SVP došlo ke zlepšení, využití  
doporučených metod  přispělo ke zklidnění dětí a stabilizaci jejich psychického stavu a 
rodiče kvitovali viditelný pokrok.  
 
Rovněž i pedagogové po návratu dětí zpět hodnotili stav dětí jako výrazně zlepšený. Svou 
váhu měl i důraz na spolupráci s rodiči dítěte se zapojením psychologa celodenního SVP. 
Velmi oceňujeme vysoce kvalitní odbornou spolupráci jak s vedením, tak i s týmem 
odborných pedagogických pracovníků  Střediska výchovné péče s celodenním programem 
při Rodinném centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné péče. 
Také z kmenových škol žáků SVP zaznamenalo velmi pozitivní zpětné vazby a i pochvalná 
hodnocení, poděkování za výrazné zlepšení chování žáků.  
Základní školy velmi pozitivně hodnotily, že středisko vzniklo v našem regionu a v případě 
potřeby jej tak mohou žáci využívat.  
 
Např. v hodnocení spolupráce základní školy uváděly: 
 
Otevření Střediska výchovné péče celodenní formy Kollárova ulice Kroměříž jsme uvítali s 
nadšením. Naše spolupráce byla zahájena ihned po otevření, v tomto školním roce 
docházelo do střediska již několik žáků naší školy.  Velmi si vážíme nastavení vzájemné 
spolupráce, kladně hodnotíme způsob komunikace a přenosu informací mezi oběma 
stranami a oceňujeme spolupráci centra se zákonnými zástupci žáků.   
 
Spolupráci s touto organizací, jejíž absenci v našem městě jsme citelně vnímali, hodnotíme 
velmi kladně.  
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Rádi bychom ocenili zřízení Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče 
v našem městě a jeho nabídku a pomoc rodinám i školám. Jeho otevření jsme netrpělivě 
očekávali a informace využívali při práci se žáky i při rozhovorech s rodiči.  
 
Jsme rádi za odbornou pomoc Střediska výchovné péče, která předchází umístění dítěte a za 
zprávu o pobytu, kterou dostáváme po ukončení docházky dítěte do Střediska výchovné 
péče celodenní formy.  
 
Spolupráci naší základní školy a Rodinného centra Kroměříž, z. s. již tradičně hodnotíme 
velmi kladně.  
 
Komunikace s vedením i všemi zaměstnanci probíhala vždy k naší plné spokojenosti.   
Rovněž s pracovníky Střediska výchovné péče je spolupráce na velmi dobré úrovni. Jsme si 
vědomi důležitosti zařízení pro děti vyžadující pomoc při řešení osobních i rodinných 
problémů, proto hodláme činnost těchto institucí podporovat, využívat jejich služeb a 
nadále spolupracovat.  
 
Vznik tohoto střediska vnímáme velmi pozitivně z několika důvodů, celodenní forma je 
prospěšná pro žáka, žák je pod vedením odborníků, přesto zůstává v kontaktu se školou, 
má možnost návštěv a konzultací s vyučujícím, získává zkušenosti v jiném kolektivu, 
proběhly konzultace s pracovníky SVP, získáváme nové podněty jak přistupovat k žákovi i 
zákonnému zástupci, oceňujeme možnost společně působit na zákonného zástupce žáka a 
vést jej ke spolupráci při řešení problému, dále je třeba zmínit vstřícnost a přístup 
pracovníků střediska.  
U dalšího žáka došlo ke zlepšení seberegulace jejich chování. Během jeho pobytu v 
Rodinném centru probíhaly vzájemné konzultace mezi školskými zařízeními pro předávání 
zkušeností s prací s žákem.  
 
Z hlediska vedení školy byla spolupráce bezproblémová, komunikace vstřícná, atd. 
 
Mezi další evidované úspěšnosti patřily např. i: odstranění či zmírnění projevů poruch 
chování, plnění školních povinností, posílení sebeúcty a sebevědomí klienta, zavedení 
pravidelného denního režimu, podpora rodičovských kompetencí, umět plánovat společně 
jako rodina, vzájemně se mezi sebou dohodnout, umět lépe zvládat stresové situace, 
adekvátně reagovat na konflikt, řešení konfliktů, předcházení problémům, zapojení pohybu, 
sportu do svého programu, nastavení odpovědnosti vzhledem k věku, škola, povinnosti, 
zlepšení školní přípravy, zlepšení školního prospěchu, zlepšení připravenosti na výuku, 
pravidelné plnění domácích úkolů, řádná docházka do ZŠ, zlepšení vztahu klient – asistent 
pedagoga, zlepšení vztahu klient – učitel, uznávání autorit, uznávání společenských norem, 
uznávání základů slušného chování, rozvoj samostatnosti, reálně se umět ohodnotit, rozvoj  
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sociálně komunikačních dovedností, rozvoj sdílení v rodině, společné zážitky, aktivní 
prožitek, začlenění v rámci rodiny, komunikace v rámci rodiny, aktivní trávení volného času, 
výlety, kulturní akce, sportovní akce, vymezení osobního prostoru dítěte v rodinném 
prostředí, podpora kamarádských vazeb, odborné rady zákonným zástupcům, řešení 
výchovných problémů bez křiku a hádek, zvládání stresových situací, vybudování zdravého 
sebevědomí klienta, přijmutí zodpovědnosti za své chování a jednání, dodržování dohod, 
zlepšení vztahu dětí i zákonných zástupců, začlenění klienta mezi vrstevníky i třídní kolektiv, 
přijetí třídním kolektivem, řešení konfliktních situací v klidu, bez emocí, agrese, fyzického 
napadení, přijmutí zdravého životního stylu, pohyb, strava, podpora zdravého stravování, 
prevence bulimie, anorexie, zlepšení soustředění, pozornosti, řešení závislosti na PC, 
mobilním telefonu, nastavení hranic užívání, zažít pocit štěstí, zvýšení sebevědomí, zvýšení 
své hodnoty, zpětná vazba a reakce na ni, zvýšení emoční podpory, stabilizace a funkčnost 
rodinného prostředí, odstranění poruch chování, apod. nastavení kapesného u dětí 
s prekriminální činností. 
 

 
V roce 2019 byla činnost Střediska výchovné péče celodenní formy 
spolufinancována z prostředků Města Kroměříže: 
 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Města Kroměříže 

 
 

V roce 2019 byla činnost Střediska výchovné péče celodenní formy 
spolufinancována z dotace Krajského úřadu Zlínského kraje: 
 

 Smlouva o poskytnutí dotace 
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Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče 

v r. 2019 - další činnosti, aktivity a akce: 
 

 V září 2019 se konalo v Rodinném centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné péče 

slavnostní otevření – Střediska výchovné péče celodenní formy v Kroměříži: 

„ Středisko výchovné péče celodenní formy v Kroměříži“ 

 
Slavnostního otevírání se zúčastnili i zástupci města Kroměříže, pan STAROSTA 

MĚSTA KROMĚŘÍŽE MGR. JAROSLAV NĚMEC, paní MÍSTOSTAROSTKA MGR. 

DANIELA HEBNAROVÁ, pan MÍSTOSTAROSTA MGR. BC. KAREL HOLÍK, BA, MBA, 

pan MÍSTOSTAROSTA VRATISLAV KREJČÍŘ, pan VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ 

MGR. JIŘÍ PÁNEK A DALŠÍ. 
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 V Rodinném centru Kroměříž. z.s. a Středisku výchovné péče se rovněž konal Den 

otevřených dveří a při slavnostním otevření Střediska výchovné péče si mohli návštěvníci 

prohlédnout všechny prostory, včetně střediska Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi i Střediska výchovné péče celodenní formy. KOMENTOVANÝMI PROHLÍDKAMI 

provázeli odborní pracovníci Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče.  

 

 Rodinné centrum Kroměříž. z.s. a Středisko výchovné péče navštívil i zpěvák MICHAL 

DAVID, který pomáhá dětem v našem centru. Zpěvák Michal David nepřetržitě již 40 let 

dělá radost svými písničkami napříč generacemi. Je to nejen vynikající zpěvák a 

hudebník, ale také člověk s velkým a dobrým srdcem, kterému není lhostejné dětské 

trápení. Již dlouhodobě pomáhá Rodinnému centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné 

péče na Kollárové ulici v Kroměříži, které pomáhá dětem i rodinám v těžkých životních 

situacích, poskytuje i Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a otevřelo i 

Středisko výchovné péče celodenní formy pro děti s různými potížemi a poruchami, 

které se projevují v jejich chování. Jsou mezi nimi i děti, které prožily např. i úmrtí 

rodiče, děti úzkostné, s poruchami emocí, s psychickými potížemi, i děti, které prožily 

např. šikanu, děti s ADHD a mnohé další potíže. 
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 Toto středisko pro děti stacionárního typu je svého druhu jediným v tomto regionu a je o 
něj obrovský zájem. Tato odborná pomoc dětem velmi citelně chyběla. Děti tak nemusejí 
být na dobu několika měsíců odloučeny od svých rodin v pobytových zařízeních, ale jsou 
každý den doma ve svém prostředí a do stacionáře docházejí přes den. Obdrží zde 
potřebnou odbornou pomoc jak děti, tak rodiče, či prarodiče nebo ten, kdo má dítě 
v péči. Je zajištěn vysoce profesionální tým odborníků, který dětem pomůže jejich potíže 
a handicapy zvládnout a odborně pomohou také jejich rodičům, aby získali potřebné 
odborné rady, jak vše zvládnout, aby byl zajištěn zdravý vývoj dětí. 
 

 LOĎ NA POMOC DĚTEM …. 
*Proč přirovnání k lodi, tu totiž najdete v tomto středisku už v 1. místnosti, kde se děti 
každý den setkávají společně u kulatého stolu. Na stole je vidět loďka jako symbol 
toho, že v podstatě jsme na jedné loďce i v rodině, když se něco stane a „nabere se 
voda do loďky“, namočí se všichni… a jak plujeme životem, mohou připlout různé i větší 
potíže, které musíme umět vyřešit a plout dál a také se nezapomenout radovat z vlnek, 
koupat se a slunit na sluníčko a naučit se být tak trochu sluníčko jeden pro druhého.  
*Je velmi důležité, že děti se každý den odpoledne vrací domů, jsou tak každý den doma 
ve svém rodinném prostředí a nemusí tak být na dobu několika měsíců odloučeny od 
svých rodičů, jako je tomu například u pobytových služeb.  
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*Nejsme obyčejná služba a ani o to neusilujeme. Během 2 měsíců chceme intenzívně 
pomoci dítěti i rodině, aby věděli, jak na to.  
* Pracujeme u dětí i na jejich sebeúctě a rodině pomáháme najít cestu tam, kde ji třeba 
již nevidí.   
*Naším posláním je pomoci jim pozitivním, odborným a účinným způsobem, který 
dětem pomůže jejich potíže a handicapy zvládnout a odborně pomůžeme také jejich 
rodičům, aby získali potřebné odborné rady, jak na to, aby byl zajištěn zdravý vývoj 
dětí. 
*Dopoledne ve středisku probíhá výuka dětí dle individuálních vzdělávacích plánů 
v malém počtu žáků, s individuálním a specializovaným odborným přístupem, 
odpoledne pokračuje terapeutická činnost, reedukace, výchovné, zájmové, relaxační 
aktivity i rodinné konzultace. 
 

 Ve spolupráci s Městem Kroměříž jsme se účastnili Dne pro rodinu a na Hanáckém 

náměstí jsme pro rodiny s dětmi připravili prezentaci naší činnosti, letáčky pro rodiče, 

balónky pro děti a poskytovali jsme informace o nabízených aktivitách pro děti a rodiny 

s dětmi. 

 

 Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče na Kollárové ul. 658/13 

v Kroměříži uskutečnilo i akce pro rodiny s dětmi: 

 

- SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI  

 

- Zahradní slavnost 

 

- Tvořivé dílničky 

 

- Hry a veselé sportování 

 

- Ukázka záchranného vozidla.  

 
- Skákací trampolína 

 

 Rodinné centrum Kroměříž, z.s. Středisko výchovné péče se účastní Komunitního 

plánování města Kroměříže. 
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 Jsme členy pracovní skupiny ORP Kroměříž Rodiny s dětmi při Komunitním plánování 

města Kroměříže.  

 

 Jsme členy pracovní skupiny Rovné příležitosti ve vzdělávání projektu MAP II ORP. 

 

 Účastnili jsme se diskuzního fóra ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ. 

 

 Ve SWOT analýze cílové skupiny „Rodiny s dětmi“ z Plánu sociálních služeb v ORP 

Kroměříž jsme uvedeni v silných stránkách ORP Kroměříž  (Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi). 

 

 V r. 2019 jsme obdrželi od MŠMT rozhodnutí o zápisu do rejstříku škola a školských 

zařízení. 

 

 Zahájili jsme tak od 1. 9. 2019 provoz školského zařízení Střediska výchovné péče 

celodenní formy, jelikož tato forma střediska v regionu naprosto chyběla.  Reagovali 

jsme tak na vydefinovanou potřebnost v našem městě Kroměříž.  

 

 Reagovali jsme na potřebnost zřízení celodenního stacionáře Střediska výchovné péče 

ve městě Kroměříži a programové prohlášení Města Kroměříže podpory denního 

stacionáře SVP a rozšířili jsme naši činnost v r. 2018 i o zřizování a provoz školského 

zařízení dle ustanovení § 16 zákona č. 109/2002 Sb. a s účinností od 1. 9. 2019 tak bude 

zahájena činnost i celodenního stacionáře SVP. 

 

 Pozvali jsme na slavnostní otevírání zástupce soudu, policie, školského odboru, 

sociálního odboru, OSPOD, škol a školských zařízení a dalších institucí. 

 

 V Rodinném centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné péče se uskutečnilo v r. 2019 

akreditované vzdělávání MPSV sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách 

a dalších odborných pracovníků.  

 

 Účastnili jsme se řady seminářů, konferencí, workshopů, vzdělávacích akcí a školení. 
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 Účastnili jsme se setkání poskytovatelů sociálních služeb ORP Kroměříž komunitního 

plánování na pozvání pana místostarosty města Kroměříže Mgr. Víta Peštuky. 

 

 Úspěšně jsme se umístili v projektu IKEA Spolu s vámi. 

 

 V Rodinném centru Kroměříž, z.s. Středisku výchovné péče se v r. 2019 uskutečnily 

návštěvy státních i nestátních institucí.  

 

 Účastnili jsme se setkání s Okresním soudem v Kroměříži v rámci interdisciplinární 

spolupráce (Cochemská praxe). 

 

 Konala se u nás pracovní setkání z pracovníky spolupracujících institucí. 

 

 Uskutečnila se u nás řada návštěv z města Kroměříže, pana starosty města, paní 

místostarostky, pánů místostarostů, pana vedoucího odboru školství, pana vedoucího 

sociálního odboru a dalších. 

 

 Uskutečnili jsme prezentaci o naší činnosti na komisi sociálně-právní na Městském  

úřadě v Kroměříži. 

 

 Uskutečnili jsme prezentaci o naší činnosti na setkání škol a školských zařízení. 

 

 Uskutečnila se Členská schůze Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné 

péče 

 

 Spolupracovali jsme také se státními i nestátními subjekty, městy, obcemi, odděleními 

sociálně právní ochrany dětí, krajským úřadem, soudy, policií, střediskem výchovné 

péče ambulantní formy, základními školami a školskými zařízeními a mnoha dalšími. 

 

 V Rodinném centru Kroměříž, z.s. Středisku výchovné péče probíhaly úspěšně návštěvy, 

exkurze studentů vysokých škol a i pedagogické školy a sociální. 

 

 Účastnili jsme se Setkání poskytovatelů sociálních služeb ORP Kroměříž. 
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 Účastnili jsme se Setkání poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje. 

 

 Zveřejňujeme články v tisku o naší činnosti.  

 

 Konala se veřejná sbírka. 

 

 Obdrželi jsme velmi významná hodnocení naší činnosti a poděkování za výbornou 

spolupráci, která vypovídají o vysoké kvalitě námi prováděné práce ve prospěch dětí a 

rodin s dětmi. 

  

Příjmy Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče – rok 2019: 

Program Podpora a rozvoj vybraných druhů soc. služeb, Zlínský kraj 5 085 000,- 

Dotace Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu 702 304,- 

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžad. okamž. pomoc 22 800,- 

Úřad práce VPP 56 250,- 

Příspěvek na úhradu pobytu a péče, přídavky, výživné, ostatní 2 700,60 

Dotace měst, obcí 576 576,- 

Úroky 302,21 

Členské příspěvky 4 500,- 

Nadační příspěvky, dary, veřejná sbírka 1 247 457,28 

Celkem 7 697 890,09 

Výdaje Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče - rok 2019: 

Mzdové náklady 3 927 926,- 

Zákonné sociální pojištění 1 152 391,-  

Zákonné sociální náklady 322 860,- 

Spotřeba materiálu a energií 553 701,62 

Služby 1 483 851,85 

Ostatní 257 159,62 

Celkem 7 697 890,09 
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