Návštěvní doba:
denně, o víkendech a svátcích po předchozí domluvě s
ředitelkou zařízení, příp. sociální pracovnicí
Dopoledne: 8:30 – 11:00 hod
Odpoledne: 14:30 – 17:00 hod
Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28.října 117,

Jsme zdravotnické zařízení s kapacitou 16 míst pro děti

702 18 Ostrava

zpravidla do 3 let, které leží v podhůří Jeseníků. Pracovníci jsou

IČO: 63024594

dětské a všeobecné zdravotní sestry, dětský lékař ordinuje každý

Telefon: 554 212 328

den, takže jsme schopni přijmout i dítě se zdravotními problémy

Fax: 554 212 328

či s mentálním nebo fyzickým postižením.
Od roku 2009 funguje při Dětském domově Janovice u
Rýmařova

Návštěvy jsou povinny respektovat spánek dítěte či nemoc, je
nutné se přizpůsobit dennímu programu dítěte. Návštěvní dobu
je možné po předchozí domluvě s ředitelkou zařízení, příp.
sociální pracovnicí s ohledem na konkrétní situaci individuálně
uzpůsobit.

Kontakty:
Statutární zástupce: Mgr. Marie Černocká

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP,

E-mail: ddjanovice@seznam.cz

které je určeno pro děti , jež se ocitly v rizikové situaci

Telefon: 554 212 328, 731 117 212

vyžadující okamžité řešení. ZDVOP je připraven poskytnout
pomoc nepřetržitě 24hodin denně na telefonní lince 554 212 328
nebo na 733 164 367.
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí bylo Dětskému

Sociální pracovník: Mgr. Barbora Večeřová
E-mail: barbora.vecerova@ddjanovice.cz
Telefon: 554 212 328, 733 164 368
Sociální pracovník: Bc. JanaVelčovská

domovu Janovice u Rýmařova, příspěvkové organizaci, uděleno

E-mail: socialni.ddjanovice@seznam.cz

rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v

Telefon: 554 212 328, 733 164 367

Ostravě ze dne 30.11.2009, č.j. MSK 165331/2009, sp. zn.
SOC/40115/2009/Ols 555.2 S10, jež nabylo právní moci dne
17.12.2009.
Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přijímáme
děti, které jsou ve věkové hranici dle zákona o sociálně-právní
ochraně, tzn. od 0 – 18 let.
Celkový počet dětí v ZDVOP je 10, tento počet dětí může být
překročen do kapacity zařízení, tj.16 míst.

Koordinátor: Bc. Barbora Andršová
Telefon: 554 212 328, 733 164 367

