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1. Úvod
Dlouhodobý záměr 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a směrnicí č.48
Středočeského kraje, Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací.

Dlouhodobý záměr rozvoje dětského domova vychází z informací dostupných
dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2012
a z podmínek v regionu, v němž zařízení vyvíjí své aktivity.

Po schválení Národního akčního plánu (NAP) k transformaci a sjednocení systému
péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011 vládou, byla ustavena na KÚ pracovní skupina k
prosazení a konkretizaci NAP v zařízeních Středočeského kraje. Cílem transformace systému
práce s ohroženými dětmi a rodinami je zvýšení kvality práce a dostupnosti služeb pro
ohrožené děti a rodiny a zároveň snížení poctu dětí dlouhodobě umístěných v ústavní péci.
Dětské domovy poskytují odborné komplexní služby a svou kapacitou naplňují požadavek
rodinného prostředí. Dětské domovy jsou v zařazování dětí do náhradní rodinné péče
soběstačné, řídí se zákonem c. 109/2002 Sb., který bude novelizován a na připomínkování
spolupracoval Středočeský kraj s Asociací náhradní výchovy. Spolupracují s institucemi z
oblasti sociální – také s Odborem sociálních věcí KÚ SK, diagnostickými ústavy, soudy apod.

Pro dětský domov je podstatné, jaké trendy převládnou v oblasti péče o děti. Jelikož
není dosud jasná koncepce, můžeme se snažit další postup pouze predikovat na základě
informací, které jsou aktuálně k dispozici. Nicméně se zdá být zřejmé, že vše spěje k změně
systému od ústavní péče k náhradní rodinné péči (např. formy profesionální pěstounské péče)
a k maximální podpoře rodiny, tak aby nedocházelo k odchodům do institucionální sféry.
Dále je zřejmé, že se blíží sjednocení všech agend, aktivit i zařízení pod jedno ministerstvo.
Připravovaná novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí chystá poměrně
výrazné změny v péči o ohrožené děti, které se pochopitelně dotknou i našeho dětského
domova. Rušením kojeneckých dětských domovů se nepochybně sníží počet dětí
přicházejících do dětských domovů našeho typu. Zároveň je ale hrozí možnost návratů dětí
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z nezdařených pěstounských péčí, takové děti pak budou zcela nepochybně potřebovat
odbornou terapeutickou podporu a pomoc.
Klienty dětského domova jsou děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, děti, které mají nejrůznější handikepy. Jejich start do
života je tak velmi problematický.
Základním úkolem dětského domova je snaha o spolupráci s rodinou, příprava
k přechodu dětí do náhradní rodinné péče, inkluze těchto dětí do většinové společnosti a jejich
příprava na samostatný život, což by měla být cesta k rovným příležitostem.

2. Vize rozvoje dětského domova:
2.1. Další rozvoj odborné pomoci a podpory rodinám – v této oblasti již úspěšně
pracujeme s naší psycholožkou.
2.2. Vybudování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – tento bod bude
splnitelný jen pokud ho umožní legislativní činnost poslanecké sněmovny a
vstřícnější přístup MPSV.
2.3. Podpora všech forem náhradní rodinné péče
2.3.1. Hostitelská péče – jako předstupeň, či snazší začátek náhradní rodinné péče.
2.3.2. Pěstounská péče (i profesionální)
2.3.3. Osvojení
2.4. Spolupráce s neziskovými organizacemi při pomoci rodině.
2.5. Image dětského domova - jako otevřeného prostoru, bez předsudků , xenofobie a
netolerance, tak, aby děti, které v něm jsou, nebyly dále stigmatizovány – projekt
„Společně“.

3. Priority u dětí:
3.1. Podpora vzdělání – v podmínkách, z nichž klienti DD vychází, to není samozřejmost.
Zajistit dokončení zvoleného oboru,podporovat další studium. Využití vzdělávacího
programu DD Lety, především u dětí při přechodu na další stupeň vzdělávání.
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3.2. Samostatnost – přiměřené sebevědomí, víra ve vlastní síly, sociální zdatnost, finanční
gramotnost
3.3. Zdravý životní styl – odmítání návykových a psychotropních látek

4.

Priority u pedagogů:
4.1. Podpora dalšího vzdělávání, sebevzdělávání (k tomu např. výcvik pro práci
s agresivním či psychiatrickým klientem)
4.2. Podpora týmové spolupráce
4.3. Supervize
4.4. Odborná pomoc, podpora zaměstnanců v součinnosti s naší psycholožkou.

5. Zhodnocení Dlouhodobého záměru 2012:
Od zpracování minulého záměru se podařilo postoupit v přípravě odborného zázemí
pro poskytování odborné pomoci dětem, rodinám i zaměstnancům. Od roku 2011 má domov
psycholožku na částečný úvazek. Můžeme tak celkem úspěšně pokračovat i v bodě 2.3, kdy se
snažíme o pomoc a podporu budoucí i současné rodiny v náhradní rodinné péči.
V letech 2011 a 2012 proběhlo poměrně náročné vzdělávání pedagogických
pracovníků, to bude pokračovat i dalších letech. Úkolem do budoucnosti je supervizní činnost,
v té se nám vedlo méně. Nedokázali jsme přesvědčit VISK, že by u nás mohlo být
akreditované středisko pro DVPP.
Podařilo se nám zajistit pro děti kurz finanční gramotnosti či anglického jazyka,
v podpoře zdravého životního stylu máme stále ještě rezervy.

Mgr. Jiří Beránek
ředitel DD Unhošť
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