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Zápis z jednání 

vedoucích pracovníků OSPOD, zástupců Královehradeckého a 

Pardubického kraje a zástupců organizací zabývajících se problematikou 

péče o ohrožené děti 

s vedoucími pracovníky Dětského diagnostického ústavu a 

Střediska výchovné péče v Hradci Králové 

 

DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ HK 

Říčařova 277, HK 

6. 2. 2012 

 

 

Cíl jednání: 

1. Výměna aktuálních informací týkajících se problematiky péče o ohrožené 

děti a standardy spolupráce zúčastněných subjektů daného regionu 

2. Výstupy z pilotního projektu DDÚ a SVP HK 

3. Organizační změny a koncepční záměry DDÚ a SVP HK ve vztahu 

k poskytovaným službám   

 

Obsah jednání (významná témata): 

1. Kvalitní spolupráce orgánů SPOD s diagnostickým ústavem a středisky 

výchovné péče  - nezbytný standard kvality poskytované preventivní péče 

2. DDÚ a SVP HK – nabídka odborných, vzájemně propojených a 

koordinovaných služeb (jejich popis a základní charakteristika) 

3. Aktuální charakteristika spádové sítě školských zařízení pro výkon 

ústavní, ochranné a preventivně výchovné péče (kapacita, naplněnost, 

specifika) 

4. Hodnocení pilotního projektu:  

a) organizační změny, poskytované služby, jejich diverzita a 

propojenost 

b) ověření nabídnutých programů a metod – jejich podpora nebo 

útlum 

c) výstupy:  

- úspěšnost smluvních pobytů v DDÚ a prodloužených 

výchovně terapeutických pobytů (21% dětí navracených 

z ústavní výchovy zpět do rodinného prostředí) 

- osvědčení programu celodenní péče v SVP 

- zájem o smluvní pobyty v SVP (přesah poptávky nad 

aktuálně nabízenou kapacitou) 

- srovnání osobnostních charakteristik dětí (výchovných rizik 

a jejich rodinného zázemí), přijímaných do DDÚ na 

základě smluvního vztahu a na základě rozhodnutí soudu – 

možnost a výhody inkluzivního charakteru péče   
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5. Aktuální organizační změny v DDÚ a SVP HK ve vztahu k přijetí 

úsporných opatření (snížení počtu pracovníků, snížení kapacity určené pro 

ústavní výchovu a posílení prevence – tzn. zvýšení pobytové kapacity 

SVP, ukončení nájemních smluv a poskytování veškerých služeb v HK a 

Pce pouze v objektech patřících do majetku DDÚ a SVP HK)  

6. Seznámení s projekty cílenými na podporu preventivních aktivit a 

podporu poradenského systému na školách. 

7. Požadavky, náměty, připomínky, koncepční záměry:   

a) Požadavek zřízení služby pro krizovou pomoc (krizových lůžek), 

která může operativně řešit krizové situace bezprostředně 

ohrožující děti a v některých případech může efektivněji a citlivěji 

nahradit nařizování předběžného opatření soudu v situacích 

aktuálního ohrožení života nebo zdraví dětí. Podporovanou a 

požadovanou službu nabízí DD Nechanice, který disponuje 

potřebným materiálním i odborným zázemím (přítomnost 

kvalifikovaného psychologa). 

b) Rozšíření sítě pracovišť SVP (Žamberk, Svitavy, Trutnov, 

výhledově systém malých ambulantních pracovišť dislokovaných 

v každém okresním městě). 

c) Posílení kapacit pro pobytovou výchovně terapeutickou péči dětem 

s traumatickou životní zkušeností a zdravotním oslabením.  

 

 

 

PhDr. Pavel Janský, Ph.D. 

ředitel DDÚ a SVP HK 

 

V Hradci Králové, 6. 2. 2012 

 

         


