Příloha 1. Seznam výchovných zařízení DÚM

Diagnostický ústav pro mládež Praha 2
Diagnostický ústav pro mládež
Adresa

Lublaňská 33, Praha 2

Kapacita zařízení

46 klientů

Nabízené učební obory

Civilní střední školy v rámci celé Prahy

Profil vhodného klienta

Všichni klienti, u kterých je nezbytné provést
diagnostiku.

Specializované oddělení

Skupina při DÚM určená k dlouhodobému
pobytu chlapců, kteří prošli diagnostickým
pobytem a jsou studenty denního studia na
pražských školách. Klient této skupiny musí být
spolehlivý a samostatný, aby zvládl každodenní
cestu do školy a zpět bez ohrožení sebe či svého
okolí.

Výchovný ústav Boletice nad Labem
Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Středisko výchovné péče,
Základní škola, Střední škola a Školní jídelna Boletice nad Labem
Adresa

Vítězství 70, Děčín XXXII

Kapacita zařízení

80 klientů

Nabízené učební obory

Profil vhodného klienta

-

práce ve stravování (doba studia - 2 roky)

-

kuchař – číšník (3 roky)

-

provozní služby (2 roky)

-

stavební práce (2 roky)

-

zahradnická výroba (2 roky)

Klienti

s nařízenou

ústavní

i

ochrannou

výchovou, studenti výše uvedených učebních
oborů či se zájmem o dané studium.
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Specializované oddělení

Pracovně

výchovná

skupina

v Kamenickém

Šenově. Dříve klienti pracovali a vyučili se
v místních sklárnách, po jejich uzavření pracují
pro místní podnikatele bez možnosti vyučení.

Výchovný ústav Buškovice
Výchovný ústav, Středisko výchovné péče a Střední škola Buškovice
Adresa

Buškovice 203, Podbořany

Kapacita zařízení

40 klientů

Nabízené učební obory

Profil vhodného klienta

-

stavební výroba (doba studia - 2 roky)

-

zednické práce (3 roky)

-

zahradnická výroba (2 roky)

-

tesařské a truhlářské práce (3 roky)

-

zedník (3 roky)

-

lesnické práce (2 roky)

-

civilní střední školy

Klienti

s nařízenou

ústavní

i

ochrannou

výchovou, studenti výše uvedených učebních
oborů či se zájmem o dané studium.

Výchovný ústav Hostinné
Výchovný ústav, Střední škola a Středisko výchovné péče Hostinné
Adresa

B. Smetany 474, Hostinné

Kapacita zařízení

32 klientů

Nabízené učební obory
Profil vhodného klienta

-

stavební práce (doba studia - 2 roky)

-

civilní střední školy

Klienti s nařízenou ústavní výchovou, studenti
výše uvedených učebních oborů či se zájmem
o dané studium.

Výchovný ústav Hostouň
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Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Základní škola, Střední škola a
Školní jídelna Hostouň
Adresa

Chodské náměstí 141, Hostouň

Kapacita zařízení

64 klientů

Nabízené učební obory

-

stravovací a ubytovací služby (3 roky)

-

zemědělské práce (doba studia - 3 roky)

-

rekvalifikační kurzy (svářečský, motorové
pily,

studené

kuchyně,

barmanský,

autoškola sk. T)
Profil vhodného klienta

Klienti

s nařízenou

ústavní

i

ochrannou

výchovou, studenti výše uvedených učebních
oborů či se zájmem o dané studium.
Specializované oddělení

Výchovně léčebná jednotka Medvědí Kámen
určena pro klienty ohrožené závislostí a závislé
na

alkoholu,

omamných

a

psychotropních

látkách.

Výchovný ústav Husův Domov
Výchovný ústav Husův Domov a Školní jídelna
Adresa

Vrchlického 700, Dvůr Králové nad Labem

Kapacita zařízení

53 klientů

Nabízené učební obory
Profil vhodného klienta

-

civilní střední školy

Klienti s nařízenou ústavní výchovou vhodní pro
zařazení

do

jednoho,

ze

specializovaných

oddělení.
Specializované oddělení



Oddělení Poklad je určeno pro klienty
ohrožené závislostí a závislé na alkoholu,
omamných a psychotropních látkách.



Oddělení
léčebný

pro

děti

režim

neurologického

vyžadující
v důsledku

poškození,

a psychiatrického onemocnění.
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výchovně
jejich

psychického

Výchovný ústav Kutná Hora
Výchovný ústav Kutná Hora
Adresa

Hloušecká 279/6, Kutná Hora

Kapacita zařízení

32 klientů

Nabízené učební obory
Profil vhodného klienta

-

civilní střední školy

-

pracovně výchovná skupina

Klienti s nařízenou ústavní výchovou, studenti
se zájmem o studium v civilní škole v okolí
výchovného ústavu nebo ti, kteří nemají zájem o
studium a jsou zařazeni do pracovně výchovné
skupiny.

Výchovný ústav Místo
Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Základní škola, Střední škola
a Školní jídelna Místo
Adresa

Místo 66, Místo

Kapacita zařízení

32 klientů

Nabízené učební obory

Profil vhodného klienta

-

praktická škola (doba studia - 2 roky)

-

zahradnická výroba (2 roky)

-

provozní služby (2 roky)

Klienti s nařízenou ústavní výchovou, studenti
výše uvedených učebních oborů či se zájmem
o dané studium. Zařízení se specializuje na práci
s klienty se sníženým intelektem.

Výchovný ústav Obořiště
Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Obořiště
Adresa

Obořiště 1, Obořiště

Kapacita zařízení

40

Nabízené učební obory

-

truhlář (doba studia - 3 roky)

-

zedník (3 roky)

-

práce ve stravování (2 roky)
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Profil vhodného klienta

Klienti s nařízenou ústavní výchovou, studenti
výše uvedených učebních oborů či se zájmem
o dané studium.

Výchovný ústav Praha 9
Výchovný ústav, Středisko výchovné péče a Střední škola Praha 9
Adresa

Čakovická 783/51, Praha 9

Kapacita zařízení

16 + 8 klientů

Nabízené učební obory
Profil vhodného klienta

-

práce ve stravování (doba studia - 2 roky)

-

civilní střední školy v Praze

Klienti s nařízenou ústavní výchovou, studenti
výše uvedeného učebního oboru či se zájmem
o dané studium. Z velké části se jedná o
studenty denního studia na pražských školách.
Klient tohoto zařízení musí být spolehlivý
a samostatný, aby zvládl každodenní cestu do
školy a zpět bez ohrožení sebe či svého okolí.

Specializované oddělení

Oddělení Křešín určené pro klienty ohrožené
závislostí a závislé na alkoholu, omamných
a psychotropních látkách.

Výchovný ústav Pšov
Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Pšov
Adresa

Pšov 1, Podbořany

Kapacita zařízení

40 klientů

Nabízené učební obory
Profil vhodného klienta

-

civilní střední školy

-

pracovně výchovná skupina

Klienti

s nařízenou

ústavní

i

ochrannou

výchovou. Studenti se zájmem o studium
v civilní škole v okolí výchovného ústavu nebo ti,
kteří nemají zájem o studium a jsou zařazeni do
pracovně výchovné skupiny.
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Výchovný ústav Terešov
Výchovný ústav a Střední škola Terešov
Adresa

Terešov 1, Zbiroh

Kapacita zařízení

30 klientů

Nabízené učební obory
Profil vhodného klienta

-

zámečník (doba studia - 3 roky)

Klienti s nařízenou ústavní výchovou, studenti
výše uvedeného učebního oboru či se zájmem
o dané studium.

Výchovný ústav Žlutice
Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Základní škola, Střední škola
a Školní jídelna Žlutice
Adresa

Jiráskova 344, Žlutice

Kapacita zařízení

12 klientů

Nabízené učební obory
Profil vhodného klienta

-

kuchař – číšník (doba studia - 3 roky)

-

práce ve stravování (doba studia - 3 roky)

Klienti s nařízenou ústavní výchovou, studenti
výše uvedených učebních oborů či se zájmem
o dané studium.
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Příloha 2. Dotazník
Vážení kolegové,
žádám Vás o spolupráci a prosím o vyplnění dotazníku se zaměřením na
legislativní vývoj ústavní výchovy. Tento dotazník je určen pro pracovníky ústavních
zařízení, kterých se legislativní změny dotýkají.
Dotazník je anonymní a chci jej primárně využít ve své diplomové práci na
téma: „Vývoj péče o mládež v legislativním kontextu.“ Předpokládám též, že
zpracované výsledky tohoto dotazníku budou moci přispět do kvalifikované diskuse
o těchto problémech.
Velmi děkuji za Váš čas a ochotu.
Irena Petruželová
Úpravou Občanského zákoníku došlo od 1. 1. 2014 ke změně kompetencí
diagnostických ústavů. Od této doby umisťuje děti do konkrétního zařízení soud.
1. Z hlediska adekvátnosti práce s novým klientem je pro Vás diagnostická
zpráva:
□ zcela nezbytná
□ spíše užitečná
□ spíše neužitečná
□ zcela zbytečná
2. Dotazuje se OSPOD před podáním návrhu na umístění klienta do Vašeho
zařízení na volnou kapacitu?
□ ano
□ spíše ano, někdy ne
□ spíše ne, někdy ano
□ ne
3. Konzultuje OSPOD s Vaším zařízením před umístěním případ klienta?
□ ano
□ spíše ano, někdy ne
□ spíše ne, někdy ano
□ ne
4. Jaká je pro Vás přijatelná délka, když čekáte na příjem nového klienta,
kterému OSPOD zarezervoval místo ve Vašem zařízení?
□ do jednoho dne
□ do týdne
□ do měsíce
□ do půl roku
5. Stalo se, že bylo od 1. 1. 2014 do Vašeho zařízení soudem umístěno dítě, které
neodpovídalo profilu zařízení?
□ ano
□ ne
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6. Pokud
jste
v předchozí
otázce
odpověděli
ano,
v čem
klient
neodpovídal?(možno více odpovědí)
□ závislost na OPL (v zařízení nemáte oddělení pro tyto klienty)
□ nevhodný učební obor (v zařízení nemáte daný učební obor a nešlo jej
zajistit ani v okolních učilištích)
□ dítě potřebovalo režimovější zařízení
□ dítě bylo vhodné do volnějšího typu zřízení
□ dítě nebylo vhodné umístit do zařízení pro výkon ústavní a ochranné
výchovy, vhodné by z Vašeho pohledu bylo umístění do:
□ psychiatrické nemocnice
□ vězení pro mladistvé
□ ústavu sociální péče
□ pěstounské péče
□ jiné: ……………………………………………………………
7. Je současná délka soudního jednání přijatelná, když žádáte o přemístění
klienta do jiného zařízení?
□ ano
□ spíše ano, někdy ne
□ spíše ne, někdy ano
□ ne
8. Délka
□
□
□

soudního jednání bývá v případech přemístění klienta:
natolik přijatelná, že nedělá v zařízení zásadnější problémy
přijatelná s ojedinělými komplikacemi v zařízení
špatně přijatelná – negativně ovlivňuje chod zařízení

9. V případě čekání na přemístění klienta do vhodného výchovného ústavu, došlo
u tohoto klienta k některým z těchto jevů:(možno více odpovědí)
□ dlouhodobé útěky
□ páchání trestné činnosti
□ užívání omamných a psychotropních látek
□ užívání alkoholu
□ napadání a šikana klientů v zařízení
□ sebepoškozování
□ jiné: ………………………………………………………………
10. Museli jste v případě čekání na soudní rozhodnutí využít možnosti
hospitalizace klienta v psychiatrické nemocnici?
□ ano, jednou
□ ano, několikrát
□ ne
11. Stalo se, že při čekání na přemístění byl ohrožen včasný nástup klienta do
středoškolského vzdělávacího systému?
□ ano, jednou
□ ano, několikrát
□ ne
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12. Kolik dětí od ledna 2014 bylo do Vašeho zařízení umístěno z pěstounské péče?
□ žádné
□ jedno
□ více jak jedno: …………. (prosím, o uvedení počtu)
13. Pokud jste v předchozí otázce uvedli jedno dítě a více, o jakou formu
pěstounství se jednalo?(možno více odpovědí)
□ prarodiče
□ příbuzní
□ nepříbuzní pěstouni
□ profesionální pěstouni
14. Kolik
□
□
□

dětí od ledna 2014 odešlo z Vašeho zařízení do pěstounské péče?
žádné
jedno
více jak jedno: …………. (prosím, o uvedení počtu)

15. Pokud jste v předchozí otázce uvedli jedno dítě a více, o jakou formu
pěstounství se jednalo?(možno více odpovědí)
□ prarodiče
□ příbuzní
□ nepříbuzní pěstouni
□ profesionální pěstouni
16. Zlepšilo by podle Vás situaci, kdyby byly diagnostickým ústavům navráceny
kompetence, které měly do roku 2014?
□ ano
□ ne
□ nevím
17. Zlepšilo by podle Vás situaci, kdybyste mohli být za zařízení účastníky řízení
u soudního jednání o umístění a přemístění klienta?
□ ano
□ ne
□ nevím
Možnost komentáře na dané téma:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………
PROSÍM, OTOČTE NA DALŠÍ STRÁNKU
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A nyní prosím o některé údaje o Vás, které mi umožní podrobnější třídění Vámi
uvedených informací.
18. Označte svůj věk:
□ do 30 let
□ 31 – 40 let
□ 41 – 50 let
□ 51 – 60 let
□ 60 +
19. Pohlaví
□ muž
□ žena
20. Nejvyšší dosažené vzdělání
□ středoškolské s maturitou
□ vyšší odborná škola
□ vysokoškolské
□ bakalářské
□ magisterské
□ doktorandské
□ jiné …………………………
21. Obor studia: …………………………………
22. Léta praxe v zařízení pro výkon ÚV a OV: ………………………
23. Pozice v zařízení (možno více odpovědí)
□ ředitel
□ zástupce ředitele
□ vedoucí vychovatel
□ sociální pracovník
□ jiné …………………………
24. Specifikum zařízení (možno více odpovědí)
□ DÚ
□ VÚ
□ SVP
□ DDŠ

10

