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Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Čtyřlístek 
 
Prostory ZDVOP se při pohledu od hlavního vchodu nachází po pravé straně budovy, která má 
4 nadzemní podlaží. ZDVOP disponuje 2 byty určenými zpravidla pro 4 děti. Byty jsou situovány 
v prvním a třetím nadzemním podlaží. Budova je opatřena samostatným vchodem. U vstupních 
dveří jsou zvonky vedoucí přímo do jednotlivých bytů ZDVOP.  V této části budovy není výtah, tato 
část není bezbariérová. Výtah se nachází pouze v hlavní části. V případě potřeby může ZDVOP 
tento výtah využít, neboť ve třetím nadzemním podlaží jsou obě části budovy propojeny chodbou 
a odděleny dveřmi. Vybavení bytů vždy odpovídá a přizpůsobuje se aktuálnímu počtu a věku 
přijatých dětí.  
 
První byt „Žabky“ je umístěn v prvním nadzemním podlaží. Jedná se o menší z bytů o velikosti 
2+1. Za vstupními dveřmi se nachází malá předsíň, kde si klienti odkládají svršky a boty. Přímo 
naproti vchodu se nachází menší technická místnost vybavená automatickou pračkou, sušičkou 
prádla a velkou skříní, kde je umístěn vysavač, uklízecí vozík a další pomůcky potřebné pro chod 
běžné domácnosti. Tato místnost je průchozí, hned za ní se nachází koupelna s toaletou. Koupelna 
je vybavena sprchovacím koutem a umyvadlem. Slouží pro potřeby dětí, zaměstnanci mají svou 
toaletu mimo byt. Koupelna je uzavíratelná, od technické místnosti ji dělí posuvné dveře. 
 
Po pravé straně se ze vstupní předsíňky přechází do obývacího pokoje spojeného s jídelnou 
a kuchyňskou linkou. Kuchyňská linka je vybavena vestavěnou lednicí, myčkou nádobí 
a mikrovlnou troubou. Součástí kuchyně je také elektrická trouba s elektrickou varnou deskou. 
V místnosti je jídelní stůl pro 4-5 osob. Součástí místnosti je také kožená sedačka. V místnosti je 
rohový psací stůl s notebookem a kancelářskou židlí. Tento koutek využívají pracovníci k denním 
zápisům.  
 
Z obývacího pokoje vedou další dvoje dveře do dětských pokojů. Jeden pokoj o velikosti 10,89m2 
je menší, určený pro jedno dítě. Zde je postel, skříň, psací stůl a židle. Druhý pokoj o velikosti 
22,85m2 je větší, vhodný pro 3 děti, záleží na věku dětí. Jsou zde 3 postele, jedna dětská postýlka. 
Také jsou zde dvě šatní skříně, přebalovací stůl, komody na hračky a malé stolečky s židlemi. 
Výhled z oken vede na ulici Nákladní. 
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Druhý byt „Berušky“ se nachází v třetím nadzemním podlaží. Ze schodiště se vstupuje do chodby 
v bytě, kde se nachází vysoké šatní skříně, botníky, věšáky na oblečení, nástěnky s obrázky dětí. 
Z chodby se v levé části vstupuje do koupelny, kde je WC, sprchový kout a umyvadlo. Koupelna 
pro malé děti se nachází dále na chodbě, je vybavena vanou, umyvadly, včetně menších umyvadel 
pro děti. 

 
Přes chodbu se vstupuje do obývacího pokoje, kde se nachází dvě sedačky, televize, komoda, 
knihovna s knihami a hračkami, psací stůl s počítačem a židlí, ve středu místnosti je koberec. 
Obývací pokoj je vyzdoben obrázky, některé zdi jsou vymalovány barevně. Obývací pokoj je 
průchozí oběma směry.  
 
Vlevo se z obývacího pokoje vstupuje do kuchyňky, která je vybavena menší ledničkou, 
mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, pracovní deskou s dřezem a skříňkami se základním 
nádobím. Dále je zde jídelní stůl s 5 židlemi, skřínky na zdi. V zadní části kuchyně je pracovní stůl 
s počítačem, telefonem, uzamykatelná skříň, je zde zázemí pro pracovnice pečující o děti. 
 
Vpravo se z obývacího pokoje vstupuje do prvního pokoje pro děti. Běžně je to pokoj pro dvě děti. 
Přes první pokoj pro děti, ale i z chodby je možné vstoupit do druhého dětského pokoje. Na zemi 
se nachází koberec, každé dítě má u postele uzamykatelný noční stolek. Rovněž je zde velká šatní 
skříň, komoda a psací stoly. Pokoje pro děti jsou velikosti 16,04 m2 a 24,23 m2.  
 
Dále na konci chodby se nachází tzv. návštěvní místnost, která v případě potřeby může sloužit 
i jako pokoj pro krizově přijaté dítě. V místnosti je sedačka, postel, skříň, stůl s křeslem, komoda 
s přebalovacím pultem. Naproti návštěvní místnosti se nachází kuchyňka pro návštěvy, pokud se 
zde zdržují celý den. Je zde vařič, mikrovlnná trouba, varná konvice. V místnosti je také pračka, 
kterou využívají i pracovníci přímé péče s dětmi k praní osobního prádla dětí. V případě přijetí 
nezletilé matky s dítětem lze tuto část využít pro jejich pobyt, neboť je zde zázemí pro nácvik 
rodičovských kompetencí.  
 
K zařízení náleží zahrada, kde je menší posezení, travnatý prostor, kde si mohou děti hrát, několik 
stabilních hracích prvků (prolézací domeček, houpačky), koš na basketbal a trampolína. Děti zde 
mají k dispozici kola, koloběžky a kolečkové brusle. 
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V Dolních Životicích dne 28.12.2021  
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Ing. Aleš Šupina 
Ředitel organizace  


