
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ
OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP).

Jaké je naše poslání? 
Posláním ZDVOP Kopretina je být bezpečným zázemím pro děti, které se ocitly v krizi a ohrože-
ní, a z různých důvodů nemohou setrvat ve vlastní rodině. Dítěti poskytujeme ochranu a pomoc, 
vč. ubytování, ošacení a stravy. Naplňujeme jeho základní potřeby a společně s ním a jeho rodi-
nou hledáme východisko z náročné životní situace.

Pro koho jsou naše služby?
Jsme tady nepřetržitě pro děti ve věku 0-18 let, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jsou-li 
jejich životy nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitly-li se bez péče přiměřené jejich 
věku, jde-li o děti tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o děti, které se ocitly v 
prostředí nebo situaci, kdy jsou vážným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Lucinka, 6 let
Lucinka je u nás již necelých 6 měsíců a jedná se o její 3. umístění ve ZDVOP. Důvodem umístění 
byla nepřiměřená péče o dítě a nezajištění bytových podmínek ze strany matky. Matka se opa-
kovaně dostává do finanční tísně, střídá bydlení, není schopna Lucince zajistit základní potřeby, 
navíc je uživatelkou návykových látek a zanedbávala povinné předškolní vzdělávání. Lucinka je 
nejstarší z 6 sourozenců a žádné z dětí není aktuálně v péči rodičů. Otec taktéž nemá finanční 
ani bytové podmínky pro převzetí dcery do své péče. Dostala se k nám bez jakýkoliv naučených 
základních návyků - neuměla poznat barvy, měla problémy s výslovností, neměla hygienické 
návyky atd. Vzhledem k tomu bylo potřeba zajistit vyšetření v pedagogicko-psychologické po-
radně k doporučení k odkladu školní docházky, se kterým matka dlouhou dobu nesouhlasila. 
Matka odmítá jakoukoli pomoc ze strany sociálních pracovnic a služeb a nespolupracuje. Za 
dobu, co je u nás Lucinka ubytovaná udělala velké posuny ve všech směrech, pravidelně na-
vštěvuje mateřskou školu a je v péči logopeda.

Sourozenci Roman 15 let a Marie 16 let
Sourozenci jsou u nás necelé 4 měsíce. Důvodem umístění bylo agresivní chování otce nezleti-
lých. Ten pod vlivem alkoholu surově napadal své přítelkyně, děti byly u tohoto jednání přítomni. 
Dále otec nebyl schopen dětem zabezpečit řádnou péči. Chování otce vygradovalo až do fyzic-
kého napadnutí jeho dcery, Marie. Policií ČR byl otec vykázán z domácnosti. Po ubytování sou-
rozenců v našem zařízení se navíc zjistilo, že je nezletilá Marie těhotná, po rozhodnutí dívky však 
byla provedena interrupce. Během pobytu sourozenců u nás v zařízení otec podstupuje léčbu 
závislosti alkoholu a pracuje na znovuzískání důvěry u svých dětí. Děti pravidelně kontaktuje jak 
telefonicky, tak osobně, poslední dobou dochází i k návštěvám mimo zařízení u otce doma. Děti 
jsou spokojené a jsou připravené dát otci druhou šanci.



Natálie 15 let 
Dívka byla přijata po své hospitalizaci v nemocnici, důvodem byla léková intoxikace. Bylo to vy-
ústěním situace, kterou dívka v rodině procházela – sexuálním zneužíváním ze strany otčíma. 
Matka nezletilé byla přesvědčena, že dcera lže. Nespolupracovala a s dívkou nebyla v četném 
kontaktu. Odmítala v zařízení dceru navštívit, je ochotna ji přijmout zpět do rodiny, pokud se 
dívka napraví. Natálie prožívala celou škálu pocitů, cítila se ze strany matky odmítaná, její nálady 
byly nevyzpytatelné. Natálie s pláčem sdělovala, že byla s matkou na Policii ČR stáhnout obvi-
nění, které vznesla proti otčímovi, ale vzhledem k tomu, že byly odkázány na kriminální policii, 
ke stažení obvinění v danou chvíli nedošlo. Během pobytu zde se množili případy, kdy Natálie z 
nějakého důvodu nedorazila do školy – ujel autobus, zaspala, ztratila jízdní doklad a podobně. 
Jednoho dne Natálie opět do školy nedorazila a nebyla k zastižení. Po několikátém kontaktová-
ní bylo zjištěno, že je dívka v rodném domě a má k dispozici staré léky. Začala hovořit o svém 
záměru je užít a být konečně tam, kde si celou dobu přála. Proto byla zkontaktována Policie 
České republiky a dívka následně hospitalizovaná v Psychiatrické nemocnici. Nyní je dívka 
umístěna v dětském domově.

Sourozenci Lea 2, Zoe 4, Šimon 6 let, Tomáš 12 let, Romana 14 let
Sourozenecká skupina 5 dětí u nás byla umístěna z důvodu agrese a násilí v rodině, rodiče se o 
děti řádně nestarali, neposkytovali dětem podnětné výchovné prostředí, byli zadlužení, zane-
dbávali jejich školní docházku, a navíc byli uživateli návykových látek a alkoholu. Nejstarší 
Romana se o mladší děti starala, když matka nebyla schopna- většinu času totiž nebyla doma. 
Romaně byla péče o své mladší sourozence nařizována, neměla čas sama na sebe a na své ka-
marády, když odmítla, rodiče ji zamkli doma. Děti neměly nikoho, kdo by byl schopný a ochotný 
převzít je do péče a museli být tedy umístěny k nám. Během pobytu u nás měli rodiče abstino-
vat, najít si stálou práci, zabezpečit stálé bydlení a děti pravidelně kontaktovat (nejen telefonic-
ky). Po půl roce se rodičům podařily splnit všechny cíle, tím se situace v rodině napravila a nyní 
jsou všechny děti zpět doma.

Lukáš, 8 let
Lukáš byl ve ZDVOP umístěn dvakrát na základě Smlouvy o poskytování ochrany a pomoci se-
psané s dítětem zastoupeným zákonným zástupcem – matkou. Matka přišla o bydlení, následně 
s ní byla opakovaně ukončena smlouva v různých azylových domech v rámci Moravskoslezské-
ho kraje. Lukáš měl v důsledku nedostatečné péče nenávratně poškozený sluch – opakované 
neřešené záněty středního ucha, a také proto měl potíže ve vrstevnických vztazích. Matka za-
nedbávala povinné předškolní vzdělávání, uváděným důvodem bylo časté stěhování. Lukáš byl 
v původní školce vnímán jako nezvladatelné dítě. Vzhledem k jeho vývoji mu byl doporučen 
odklad školní docházky, neuměl pojmenovat správně barvy, neuměl počítat, podepsat se. Na-
stoupil do jiné mateřské školy a školkou bylo vypozorováno, které situace mu činí potíže. Otec 
Lukáše byl ve výkonu trestu. Lukáš byl minulosti přítomen krádežím a různým formám násilí. 
Vzhledem k tomu, že matka Lukáše za celou dobu neupravila své poměry, byl umístěn v dět-
ském domově.
 


