
Sdružení ozdravoven a léčeben 

okresu Trutnov 

 

Zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc při 

Dětském centru  
R. A. Dvorského 1710,  

544 01 Dvůr Králové n/L. 

 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

 děti ve věku 0 – 18 let, které se ocitly bez 

jakékoliv péče, děti tělesně nebo duševně 

týrané nebo zneužívané, je-li jejich život 

nebo vývoj vážně ohrožen nebo jsou-li 

ohroženy závažným způsobem jejich 

základní práva. 

 Cílovou skupinou ZDVOP jsou 

sekundárně také rodiče dítěte 

umístěného v ZDVOP nebo jiné osoby 

odpovědné za jeho výchovu. 

 Služba není určena dětem: 

s těžkými poruchami chování, dětem 

závislým na návykových látkách, dětem 

s nekompenzovanou psychiatrickou 

poruchou. 

 

KONTAKTY: 

ředitelka: Zdeňka Malá 

e-mail: mala@detskecentrumdk.cz 

tel. do zařízení: 499 622 280 - nepřetržitě 

soc. pracovnice: Mgr. Aneta Matoušová 

                        Mgr. Hana Tomášková   

tel.: 499 622 280, 731 441 273, 725 974 939 

obracet se na ně můžete ve všední dny  

od 7 hodin do 15 hodin 

 

web: www.detskecentrumdk.cz 

 

 

CÍLE: 

 Spolupracovat s rodinou a s příslušným 

OSPOD, aby byl pobyt dítěte co nejkratší. 

 Podílet se na hledání stabilního řešení pro 

umístěné dítě. 

 Kvalitní zajišťování všech potřeb 

umístěného dítěte, jako je například 

stravování, ošacení, vzdělávání, trávení 

volného času, zdravotní péče, 

psychologická a poradenská pomoc. 

 Zajištění rozvoje schopností a dovedností 

dítěte. 

 Maximální podpora vztahů a kontaktů 

s blízkými osobami.  

 

 

ZÁSADY: 

 Na kapacitu 16 dětí jsou k dispozici 4 byty.  

 Jednáme vždy otevřeně ve vztahu k dětem 

a jejich rodinám. 

 Nasloucháme přáním dětí a jejich rodinám 

nebo osob blízkých. 

 Informujeme včas a dostatečně děti i rodiny 

nebo osoby blízké o důležitých skutečnostech. 

 Plníme individuální potřeby jednotlivých dětí. 

 Zapojujeme děti do rozhodování o svém 

životě s ohledem na jejich rozumovou 

vyspělost. 

 Budujeme prostředí vzájemné důvěry. 

 

 

POSLÁNÍ: 

 Zajistit ochranu a pomoc dítěti 

v nouzi nebo v krizi, zejména jsou-li 

ohrožena jeho základní práva, a to 

formou dočasného pobytu po dobu 

nezbytně nutnou. 

 Pomáhat dětem a jejich rodinám při 

řešení situace, která vedla k umístění 

dítěte do zařízení. 
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