
Dětský domov do 3 let v Opavě 
V nepřetržitém provozu je poskytována komplexní péče dětem se zdravotní, zdravotně-

sociální a sociální indikací k pobytu. Děti bydlí v samostatných pokojích, což umožňuje větší 
přiblížení se k rodinnému vzoru. V dětském domově máme dva byty, které jsou přizpůsobené 
potřebám dětí. 
Tygříci  

V bytě Tygříků bývají zpravidla zdravé děti, bez zdravotního omezení. Byt tvoří denní 
místnost, vybavená kuchyňskou linkou, mikrovlnou troubou, ledničkou a myčkou. Děti zde 
stolují, mohou sledovat pohádky v televizi, nebo si malovat u stolu.  

Ve vedlejší místnosti je dětský pokoj vybavený sestavou nábytku, hračkami pro děti 
předškolního věku. Mezi oblíbení patří lego, ozvučené hračky, dětské nářadí, auta. Pokoj je 
vybaven kobercem, dětským lůžkem, psacím stolem, židlí.  

Největší pokoj v bytě slouží jako ložnice, jsou zde umístěny tři dětské postele, velká 
šatní skříň, křeslo, policový systém s přihrádkami na osobní věci dětí. Součástí bytu je 
koupelna s vanou a sprchovým koutem, dětským WC, se dvěma dětskými a jedním velkým 
umývadlem.  
 

            
 
 
            

                              
 
 
 
 
 
             



 
Sluníčka 

Byt sluníček má denní místnost, jejíž součástí je kuchyňský kout, kde pracovnice 
připravují dětem stravu. Koberec je součástí místnosti a děti a pracovníci prostor využívají 
k individuálním aktivitám. Denní místnost je propojena přepážkou se dvěma vedlejšími pokoji, 
které slouží jako ložnice.  

V jednom pokoji je umístěna dětská postýlka pro děti do 1 roku, ošetřovatelské 
polohovací lůžko, v komodě jsou uloženy osobní věci dětí, součástí pokoje je přebalovací stůl 
a vanička se sprchou.  

Vedlejší pokoj slouží jako ložnice, je zde 1 ošetřovatelské polohovací lůžko a jedna 
dětská postýlka pro děti do 1 roku. Pokoj je vybaven kobercem, pro osobní věci dětí je zde 
umístěna komoda a šatní skříň. 
 

         

          

 
 
Respity 
 K bytu sluníček ještě patří respitní pokoj, který je vybaven dvěma ošetřovatelskými 

polohovacími lůžky, přebalovacím stolem, kuchyňským koutem, vaničkou se sprchou. Pokoj 
je vybaven zdravotními přístroji (oxygenátorem, odsávačkou, pulsním oxymetrem, enterální 
pumpou, náhradním zdrojem při výpadku elektřiny). 
Zde přijímáme děti, které vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči.  
Od prvních okamžiků po celou dobu pobytu dítěte v zařízení dominuje snaha o dobře 
založenou a plynulou individualizovanou péči. Činnosti vycházejí z individuálního 
a ošetřovatelského plánu dítěte tvořeného multidisciplinárním týmem. 



• dle domluvy s terapeutem je dětem se specifickými potřebami nastavena zpravidla 2x 
v týdnu terapie (zraková terapie, muzikoterapie, senzomotorická terapie apod.) 

• metodu terapie zvolí terapeut dle momentální nálady a psychického rozpoložení dítěte 
• rodina má možnost dítě navštěvovat dle individuální dohody 

         

 

          

 

 

Dětské centrum Čtyřlístek má zahradu, kde se děti mohou věnovat pohybovým 
aktivitám, jezdit na koloběžce, skákat na trampolíně, házet si s míčem nebo si hrát na písku. 
Mezi oblíbené patří dětská houpačka a hry v altánu. K relaxaci a odpočinku mohou pracovníci 
s dětmi využit snoezelen. Děti se snažíme zapojit do běžného života. 

 

 
 
 

 

 



Edukační oddělení 

Edukační oddělení se nachází ve 4. NP, doprovod s dětmi zde pobývá v samostatných 
pokojích, se společnou kuchyní (ve které mají vyhrazený prostor pro přípravu jídla) a 
společným sociálním zázemím.  

Edukace doprovodu na zácvik probíhá tak, aby po ukončení byl doprovod schopen vykonávat 
činnosti samostatně bez dohledu odborného pracovníka a tak, aby byl schopen samostatně 
fungovat v běžném prostředí. Některé činnosti je proto nutné opakovat a sledovat po dobu, 
než bude jistota samostatné realizace. 

 

     

        

 



 


