Dětský domov Janovice u Rýmařova je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Naše zařízení má kapacitu 16 míst pro děti zpravidla do 3
let. Pracovníci jsou dětské a všeobecné zdravotní sestry,
dětský lékař je k dispozici každý den, jsme tedy schopni
přijmout i dítě se zdravotními problémy či s mentálním nebo
fyzickým postižením.
Adresa:

Od roku 2009 funguje při Dětském domově Janovice u

Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov

Rýmařova Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

IČO: 63024594

– ZDVOP, které je určeno pro děti , jež se ocitly v rizikové

Telefon: 554 212 328

situaci vyžadující okamžité řešení. ZDVOP je připraven

Fax: 554 212 328

poskytnout pomoc nepřetržitě 24hodin denně na telefonní

Zřizovatel:

lince 554 212 328 nebo na 733 164 367.

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28.října 117,

Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

702 18 Ostrava

přijímáme děti, které jsou ve věkové hranici dle zákona o
sociálně-právní ochraně, tzn. od 0 – 18 let.

Dítě se umisťuje:
- na základě žádosti zákonného zástupce dítěte
- požádá-li o to dítě
- na základě rozhodnutí soudu
- na základě žádosti obecního úřadu s rozšířenou působností
se souhlasem zákonného zástupce
Je-li umístění na žádost zákonného zástupce :
Dítě může být umístěno na dobu 3 měsíců, zákonný zástupce
musí při přijetí dítěte dodat – kopii rodného listu, očkovací a
zdravotní průkaz, průkaz pojištěnce, lékařské potvrzení o
bezinfekčnosti, potvrzení o příjmu (mzda, dávky HN,
rodičovský příspěvek.....), aby mu byl podle doloženého
příjmu stanoven nebo nestanoven příspěvek na péči a pobyt
umístěného dítěte. Příspěvek se nevyžaduje jestliže je
zákonný zástupce příjemcem dávky pomoci hmotné nouze.

Celkový počet dětí v ZDVOP je 10, tento počet dětí může

Se zákonným zástupcem je sepsaná dohoda o umístění dítěte

být překročen do kapacity zařízení, tj. 16 míst.

do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dále
písemné souhlasy a další potřebné dokumenty týkající se

NAŠÍM cílem je:
- pomoc a ochrana dětem, které se ocitly v krizi či nouzi,
nebo jsou-li ohrožena jejich základní práva;
-

zajistit nepřetržitou denní péči o děti (ubytování,

stravování a ošacení)
- zajistit bezpečné zázemí a odbornou pomoc dětem;

docházky do ZŠ/MŠ a samostatných vycházek. Zákonný
zástupce je seznámen s vnitřním řádem a návštěvním řádem,
s právy a povinnostmi umístěného dítěte, s možností
vycházek a návštěv mimo zařízení.
Úhrada příspěvku na péči a pobyt:

- zajistit podporu a poradenství nejen pro děti, ale i pro jejich

ZDVOP vybírá za pobyt dětí příspěvek na úhradu pobytu a

rodiny;

péče poskytované v zařízení pro děti vyžadující okamžitou

- návrat dětí do rodin v co nejkratší možné době.

pomoc (dále jen příspěvek). Výše příspěvku se řídí § 40
odst. 2 písm. a) – j) a § 42 písm. b – f, Zákona č. 359/1999
Sb. v platném znění.

Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc, není-li dále

Kontakty:

stanoveno jinak, maximálně 1,6 násobek částky životního

Statutární zástupce: Mgr. Marie Černocká

minima. Pokud se zařízení pro děti vyžadující okamžitou

E-mail: ddjanovice@seznam.cz

pomoc vyplácí přídavek na dítě, snižuje se o jeho výši

Telefon: 554 212 328, 731 117 212

příspěvek. Za období kratší než kalendářní měsíc se výše
příspěvku stanoví podle počtu dnů. Denní úhrada nákladů

Sociální pracovník: Mgr. Barbora Večeřová

činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc.

E-mail: barbora.vecerova@ddjanovice.cz

Příspěvek se na žádost zákonných zástupců dítěte nebo z

Telefon: 554 212 328, 733 164 368

podnětu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc sníží
nebo nevyžaduje, jestliže po zaplacení příspěvku by jejich

Sociální pracovník: Bc. Jana Velčovská

příjem nebo příjem jejich rodiny poklesl pod částku

E-mail: socialni.ddjanovice@seznam.cz

životního minima. Příspěvek se rovněž nevyžaduje, jestliže

Telefon: 554 212 328, 733 164 367

je zákonný zástupce dítěte příjemcem dávky hmotné nouze.
Příspěvek se nevyžaduje ani v případě, kdy by po snížení byl

Koordinátor: Bc. Barbora Andršová

nižší než 100 Kč.

Telefon: 554 212 328, 733 164 367

Návštěvní doba:

www.ddjanovice.cz

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
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.
Návštěvníkům je k dispozici zahrada nebo návštěvní
místnost.

Mimo areál lze návštěvu uskutečnit jen po

domluvě, písemném potvrzení o převzetí dítěte, a to jen
zákonnému zástupci, nebo osobě odpovědné za výchovu.

