Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO působí v malebné vesničce Melč v Nízkém Jeseníku, která má cca 650
obyvatel, je vzdálená 17 km od Opavy a 11 km od města Vítkova. V obci je potřebné zázemí – MŠ,
úplná ZŠ, zdravotní středisko / obvodní lékaři vč. dětského lékaře, zubař, gynekolog / pošta, obchody.
Obec je spojena s okolím pravidelnými autobusovými linkami Opava – Vítkov, Kružberk a okolní obce.
Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO jako samostatný právní subjekt funguje od 1.1.1994. Od r. 2005 je
dětským domovem rodinného typu. Objekt prošel celkovou rekonstrukcí a vzniklo 5 samostatně
fungujících bytů – rodinných skupin.
Rodinná skupina – byt disponuje kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem, sociálním zařízením, pokoji
dětí po 2-3 lůžkách a pracovnou vychovatele. Kapacita zařízení je 40 dětí.
Výchova probíhá podle školního vzdělávacího programu Sociální učení – příprava na život
s důrazem na etickou výchovu a finanční gramotnost
Co nabízíme
 Multidisciplinární péče – kvalifikovaný personál, psycholog, logoped, 2 sociální pracovníce
na DD - individuální přístup k dětem a rodinám dětí, učitelka hry na klavír a výuka zpěvu
 Individuální přístup ve výchově– vzhlem k biologickým, psychologickým, pedagogickým
a sociálním potřebám jednotlivých dětí
 Práce s rodinami dětí a klientů – katamnestická práce, návštěvy v rodinách, poradenská
činnost a pomoc dle konkrétních potřeb
 Komunitní systém výchovy – společná setkávání a společná řešení aktuálních problémů –
malé a velké komunitní kruhy
 Zapojení dětského domova do projektů - Abeceda, Vím, co chci-vím,jak na to, Nová cesta,
Řidičské průkazy, Jazykové kurzy, Dejte šanci dětem
 Spolupráce s nadacemi a neziskovými organizacemi – Nadace Terezy Maxové, Nadační
fond manželů Lívie a Václava Klausových, Bílý nosorožec, Elim, La Sophia – podpora
nadaných dětí
 Dobrovoníci na zařízení – do DD dochází studenti a vypomáhají při doučování dětí
a při akcích pořádaných pro veřejnost – spolupráce s křesťanskou organizací Elim z Opavy
 Kvalitní preventivní program – výjezdy mimo zařízení, besedy, témata měsíce zaměřené
na rizikové chování, setkávání se zajímavými lidmi
 Zájmová činnost – na DD - florbal, kopaná, vybíjená, výuka zpěvu a hry na klavír, včelařský
kroužek, aranžování, keramika. Zájmové aktivity jiných subjektů: SVČ Vítkov, Taneční škola
Holos Opava, zájmové kroužky dle individuálního zaměření dětí v Melči, Opavě a Vítkově
 Akce pořádané pro veřejnost – turnaj ve florbalu, turnaj ve vybíjené, turnaj ve vodním
fotbálku, Dny otevřených dveří, Srazy bývalých klientů
 Prázdninové rekreace – rekreace individuální dle zájmu dětí
 Vybavenost DD: park přilehlý k budově – dendrologická stezska vzácných stromů, chov
ovcí v parku, domovní pes Aron – border kolie, víceúčelové hřiště, trampolína, pískoviště,
houpačky, bazén, krb s posezením, vybavení na lyžování, kolečkové brusle, horská kola.
Vlastní posilovna, keramická dílna, knihovna. Rodinné skupiny vybavené PC s internetem .
 Autopark DD:
Škoda Felície – pro potřeby zásobování – nákupy, opravy apod.
Škoda Octávie combi – pro potřeby dětí a dospělých – dovoz k lékařům, nákupy,školení
Fiat Ducato – pro 9 cestujících – pro potřeby dětí – výlety, turnaje, rekreace, zásobování.
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Ostrava

 Podpora = důvěra
 Podané ruce = pomoc
 Zázemí = jistota
„ Není možné naučit dítě všemu, ale je možné učinit dítě šťastným.“

