
ZDVOP 
PAMPELIŠKA

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ 
OKAMŽITOU POMOC



MOTTO

• Blaho dítěte je našemu
zařízení nadřazeno nad
všemi ostatními zájmy, 
včetně zájmu rodičů a 
je předním hlediskem I 
při poskytování sociální
služby



OBECNÉ INFORMACE

- Posláním ZDVOPu Pampeliška je 
poskytování odborné 
psychosociální pomoci rodinám s 
dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v 
důsledku dlouhodobého dopadu 
krizové sociální situace, v 
důsledku týrání, sexuálního 
zneužívání či zanedbávání či jinak 
ohrožených na zdravém vývoji a 
všestranném rozvoji negativními 
vlivy v prostředí, dysfunkčností 
rodiny, výskytem sociálně 
patologických jevů v přirozeném 
prostředí dítěte. Jedná se zejména 
o situace, kterou rodiče nedokáží 
sami bez pomoci překonat a u 
kterých existují další rizika 
ohrožení vývoje dítěte.



SNAŽÍME SE POMCI 
VŠEM, 
KTEŘÍ NÁS POTŘEBUJÍ

• Děti zanedbané, deprivované

• Rodiny s dětmi výchovně
náročnými, s poruchami chování

• Rodiny se syndromem CAN

• Děti ohrožené sociálním
vyloučením či nepřijetím v rodině

• Děti s neurotickými symptomy

• Děti s poutací negativní
pozornost



• Děti vystavené nadměrné
psychické zátěži

• Děti vystavené traumatizujícím 
zážitkům

• Jsme zařízení pro děti
vyžadující okamžitou
pomoc krizového charakteru, 
které poskytuje nepřetržitou
pomoc a ochranu dětem od 0 
– 18 let, které se ocitli v 
krizové situaci



Aktivizační pobyt
- Malá Morávka
hotel Kopřivná

24.6. - 26.6.2022



Horský hotel Kopřivná 
nabízí :
• Wellness

• - Kneippův chodník

• - finská sauna

• - krytý vyhřívaný bazén, velký venkovní bazén, 
brouzdaliště se skluzavkou

• - vířivka

• Skiarel

• Masáže

• Bikepark

• funpark



Náš první 
den

Do krásné malebné vesničky v podhůří 
Jeseníku Malé Morávky jsme se dopravili 
autobusem přímo pod hotel Kopřivná, kde nás 
velmi mile přivítal personál. Byly nám 
přiděleny hezké pokoje, kde si děti vybraly své 
postýlky. Poté nás čekalo vyběhnutí 
132 schodů, jako odměna byly velké 
venkovní bazény s různou hloubkou a na své si 
přišly i naši nejmenší na brouzdališti se 
skluzavkou. Děti ani neměly potřebu se najíst. 
Po zjištění, že je čeká jejich nejoblíbenější jídlo 
špagety s parmazánem, neváhaly. 



Děti byly
opravdu
neúnavné -
pořád ve
vodě, u 
většiny to 
byla první
navštěva
bazénu.



Dovádění v bazénech

Kliknutím vložíte text.



Trošičku drkotání zoubků, ale 
HURÁ za 5 min. zase do vody :-)



Talíře s 
výbornými 

špagetami byly 
za chviličku 

prázdné



Druhý den • Na tento den nám příliš 
nepřálo počasí, náladu 
jsme si nenechali zkazit

• na hotelu Kopřivná byli 
tak ÚŽASNÍ LIDÉ -
umožnili nám vstup do 
wellness ( to jsme v ceně 
pobytu neměli), za to 
jsme jim velmi vděčni. 
Zde jsme navštívili 
Kneippův chodník, 
finskou saunu, vířivku a 
vyhřívaný venkovní 
bazén. Děti byly opět 
neuvěřitelně nadšené.

• Po vynikajícím obědě 
jsme už mohli trávit čas 
opět u 
větších venkovních 
bazénů a to díky dětem, 
které přivolávaly 
písničkami od rána 
sluníčko. Nakonec 
opravdu VYŠLO :-)



Vyhřívaný 
bazén, 

Kneippův 
chodník



Děti ve vířivce
a nejmenší
princezna

relaxuje na
kamínkách



Krásné procházky 
nádhernou 

přírodou, stihli 
jsme i dětské 

hřiště s 
horolezecku 

stěnou



Výprava za pokladem



Hurá, našli jsme truhlici plnou plyšových hraček, dětem štěstím zářily očička :-) Jednou
jsme malinko zabloudili, ale nakonec nám skřítkové poklad vydali :-)



Rádi bychom poděkovali za sponzorský dar ve 
výši 8 000,-. Bez této částky by se nemohl 
uskutečnit skvělý aktivizační pobyt v Malé 
Morávce – horský hotel Kopřivná. Děti si ho 
neuvěřitelně užily. Odnesly si spoustu 
zážitků, zdokonalily se v plavání a jejich 
úsměv na rtech byl nekonečný ☺

• VELKÉ DÍKY ☺
NADACI TEREZY MAXOVÉ DĚTEM


