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VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP)
Dětského domova Charlotty Masarykové
U Včely 176, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Dětský domov Charlotty Masarykové (DDCHM) je příspěvková organizace hlavního
města Prahy. Celková kapacita DDCHM je 30 lůžek/pobytových míst pro děti ve věku
zejména od 1 do 3 let, maximálně do zahájení povinné školní docházky. Z celkové
kapacity 30 lůžek bylo v roce 2014 celkem 10 pobytových míst vyčleněno pro děti
této věkové kategorie vyžadující okamžitou pomoc, a to na základě Usnesení Rady
hl. m. Prahy č. 426, ze dne 27.3.2007 a Rozhodnutí MHMP č.j. 1214051/2013 ze dne
18.10.2013 o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
ZDVOP DDCHM zajišťuje dětem:














základní životní potřeby
plné přímé zaopatření – ubytování, stravování, ošacení
poskytování zdravotních služeb: primární péči (preventivní prohlídky,
očkování, dispenzarizace, léčebná péče), odbornou péči
individuální i skupinovou výchovně-vzdělávací péči
psychologickou péči
logopedickou péči
spec. pedagogickou péči
fyzioterapeutickou péči
sociální péči
muzikoterapii
pohybovou terapii
poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte
zájmovou a poznávací činnost (výlety, návštěvy divadel, koncertů, výstav,
cirkusů, atrakcí, ozdravné pobyty na horách apod.)

ZDVOP představuje v systému sociálně-právní ochrany dětí zajištění krizové
krátkodobé pomoci ohroženému dítěti spočívající v plném přímém zaopatření do
doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Prvotním
cílem ZDVOP je tak zajištění okamžité pomoci a další potřebná péče, práce s
rodinou a ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany zajištění co
nejrychlejšího návratu dítěte do rodiny, nebo umístění dítěte do náhradní rodinné
péče.

Péče o děti je zajišťována odborným personálem (pediatr, klinický psycholog, klinický
logoped, fyzioterapeuti, sociální pracovníci, sped. pedagog, zdravotní sestry,
ošetřovatelky a.j.), má interdisciplinární charakter. (Odborný personál byl v roce
2014 rozšířen o speciálního pedagoga.) Péče o děti je zásadně individuální,
zohledňuje jejich potřeby a zájmy, přizpůsobuje se rodinnému prostředí a respektuje
sourozenecké skupiny. Péče je poskytována ve skupinách dětí s optimálním počtem
4 děti na 1 pečující osobu. Věcné, technické a personální vybavení zařízení je
v souladu s příslušnými právními předpisy. Režim pobytu se přizpůsobuje věku
dítěte, stupni jeho vývoje a zdravotnímu stavu. Je kladen důraz na pobyt na vzduchu
a ve volné přírodě, který je součástí výchovného herního programu. V letních
měsících děti využívají na zahradě krytý bazén, kde se učí také plavat. Dětem
starším 1 roku věku zařízení také zajišťuje ozdravný pobyt na horách.
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc DDCHM (ZDVOP DDCHM) je
provozováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy. Bližší
informace lze dohledat na webových stránkách http://www.ddzbraslav.cz/zdvop.php
Investiční akce
 Záložní zdroj energie/nouzové osvětlení a systém protipožární ochrany/el.
požární signalizace
Díky finanční pomoci zřizovatele byla v 10/2014 realizována veřejná zakázka malého
rozsahu na instalaci nouzového osvětlení na chodbách a schodišti lůžkové části
zařízení a instalaci požárních hlásičů v lůžkové i ambulantní části zařízení, a to
zejména v ložnicích dětí, na chodbách a v méně přístupných prostorách zařízení.
Tím došlo ke zlepšení bezpečnosti dětí, personálu i majetku zařízení. Investiční akce
byla financována z prostředků MHMP (198.919,- Kč).
 Rekonstrukce ZDVOP
Díky finanční pomoci zřizovatele byla v 11-12/2014 realizována veřejná zakázka
malého rozsahu na stavební práce ve ZDVOP. Předmětem této investiční akce byla
komplexní rekonstrukce sociálního zařízení včetně odvětrání, izolačních prací,
úpravy sítí, dodávky sanitární techniky a zařizovacích předmětů, izolace podlah,
posílení topení, nátěry, vymalování, výměna žaluzií apod. Rekonstrukce byla
prováděna částečně za plného provozu, částečně v době ozdravného pobytu dětí na
horách. Rekonstrukcí došlo ke zlepšení podmínek dětí umístěných na ZDVOP, a to
nejen z hlediska hygienického, ale také estetického. Rekonstrukcí došlo také k
možnému umístění kojenců (zlepšením sociálního zařízení) a k možnému rozšíření
kapacity dětí (realizace rozšíření kapacity ZDVOP z 10 na 15 lůžek v roce 2015).
Investiční akce byla financována z prostředků MHMP (922.281,40,- Kč). Následně
organizace pořídila do zrekonstruovaných prostor z vlastních zdrojů potřebné
vybavení.
 Osobní vozidlo
Díky finanční pomoci zřizovatele byla v 12/2014 realizována veřejná zakázka malého
rozsahu na pořízení nového osobního vozidla určeného pro potřeby zařízení. V rámci
této investiční akce bylo pořízeno vozidlo Škoda Jeti, které splňuje všechny
požadované parametry, zejména parametr bezpečnosti a dostatečného prostoru pro
přepravu dětí. Pořízením vlastního vozidla zařízení byl vyřešen mnohaletý problém s
dopravou dětí na odborná vyšetření, operační výkony apod. Investiční akce byla
financována z prostředků MHMP (399.000,- Kč).

Další aktivity
 Ve II. pol. roku 2014 byla zahájena revize spisové dokumentace v oblasti
sociálně právní ochrany dětí v souladu s příslušnými právními předpisy –
platnými od 1.1.2015 a probíhala intenzivní příprava standardů ZDVOP –
platných od 1.1.2015.
Akce a programy pro děti
 Všem dětem umístěným ve ZDVOP byl v průběhu roku 2014 poskytován
individuální i skupinový výchovně vzdělávací a terapeutický program – včetně
muzikoterapie, pohybové terapie, klinické psychologie, speciální pedagogiky,
klinické logopedie a fyzioterapie. Tento program, na kterém se podílejí všichni
odborníci zařízení, je průběžně hodnocen a koordinován hlavní výchovnou
sestrou ve spolupráci s příslušnými odborníky.
 V roce 2014 byla zahájena spolupráce s MŠ Matjuchinova. Jednou týdně 2
děti z DDCHM - včetně dětí ze ZDVOP navštěvují MŠ. MŠ zároveň poskytuje
zařízení výchovně vzdělávací materiály pro děti.
 V 11/2014 byly děti starší jednoho roku na ozdravném pobytu na horách – 10
dnů Kubova Huť. Ozdravný pobyt byl hrazen ze sponzorských darů. V rámci
ozdravného pobytu byla dětem poskytována nepřetržitá individuální péče ze
strany personálu (1 zdravotní sestra na 2 děti).
Další akce pro děti:
 Vaření s dětmi 1x týdně
 Oslavy narozenin
 Výlet do Prahy - Království železnic
 Hry a soutěže na zahradě s dětmi ze ZŠ Butovice
 Hudební odpoledne – zpívánky s hudebními nástroji
 Slet čarodějnic
 Hudební sobotní dopoledne s panem Vrbou
 Divadlo Zbraslav – loutková pohádka
 Anglická škola – zábavné dopoledne na zahradě – hry, soutěže
 Keramika
 Výlet s dětmi - vlakem na zámek Dobříš
 Muzikál: Kapka medu pro Verunku – divadlo Hybernia
 Gymnázium Českolipská - pohádka O Sněhurce
 Eva Hrušková – divadlo
 Skákací hrad
 Táborák-opékání buřtů
 Výlet vlakem na hrad Karlštejn
 Divadlo „Kamarádi“ - pohádka „Kouzelný les“
 Divadlo Zbraslav – loutková pohádka
 Lední revue – Doba ledová
 Vystoupení zdravotního klauna
 Karneval s maskami – dětská diskotéka


















Výlet do Prahy - Smíchov-zvířátka
Výlet do lesní ZOO na Zbraslavi
Pohádkový les - zábavné a soutěžní odpol.
Závody ,,Zbraslav - Jíloviště" – automobil. Veteráni
Výlet do ZOO PRAHA
Návštěva lunaparku – Zbraslav
Oslavy Elišky Přemyslovny – průvod, pohádka
Výlet autobusem na zámek v Mníšku - pohádkové bytosti
Loutkové divadlo - představení v divadle „Rolnička“
Malostranská Beseda – představení pro děti
Odhalení busty Michaela Jacksona, který dne 6.9.1996 navštívil DDCHM a
zábavná akce pro děti – divadlo na zahradě
Lampionový průvod
Výlet do Prahy – vánoční trhy
Mikulášská nadílka v zařízení
Mikulášská nadílka v restauraci Na Farkáni
Štědrý večer - za účasti přátel zařízení. Nádhernou atmosféru vánoc pomohl
tentokrát navodit i Domenico Martucci. Díky dárcům bylo každé dítě bohatě
obdarováno.

Rozbor činnosti ZDVOP DDCHM za rok 2014
Za rok 2014 bylo do ZDVOP přijato celkem 26 dětí
 z rodiny (z toho 1 přes nemocnici)
Tyto děti byly přijaty na základě:
 rozhodnutí soudu o předběžném opatření
 žádosti rodičů/zákonných zástupců (s důvodností OSPOD)
Věk těchto dětí byl:
 do 1 roku
 od 1 do 3 let
 nad 3 roky

3 děti
12 dětí
11 dětí

Původ těchto dětí byl:
 rómský
 nerómský

6 dětí
20 dětí

Přijetí těchto dětí dle trvalého pobytu rodičů:
 Praha 1-20
20
 Káraný
1
 Beroun
1

10 dětí
16 dětí

 Raškovice
 Slovensko

2
2

Propuštěno v daném období bylo celkem 24 dětí:
 zpět do vlastní rodiny
17 dětí
 do pěstounské péče
3 děti
 do další instituc. péče
0 dítě
 do adopce
0 dítě
 do dětského domova DDCHM 4 děti.
(Z důvodu rozhodnutí soudu o ústavní výchově byl v daném období - za rok
2014 ukončen pobyt na ZDVOP celkem 4 dětí, tyto 4 děti byly umístěny do
dětského domova DDCHM.)
Stav ke dni 31.12.2014:
Ke dni 31.12.2014 bylo ve ZDVOP umístěno celkem 15 dětí.
Věkové složení těchto dětí bylo:
 do 3 let
7 dětí
 nad 3 roky
8 dětí
Původ těchto dětí byl:
 rómský
4 dětí
 nerómský 11dětí
Doba pobytu těchto dětí ve ZDVOP byla:
 1-22 měs., tj. průměr 9 měs. (max. doba pobytu byla ovlivněna pobytem
jednoho dítěte, které pobývalo ve ZDVOP na základě rozhodnutí soudu
vydaného před účinností občanského zákoníku)
Využití kapacity:
 počet lůžkodnů 1-12/2014 (plán)
3650
 počet lůžkodnů 1-12/2014 (skutečnost) 4422
Využití lůžkového fondu ve ZDVOP bylo ve sledovaném období 121%. Kapacita
ZDVOP byla lehce překročena z důvodu potřebnosti, neboť bylo třeba urychleně
umístit děti z rodin, které se ocitly bez přístřeší, financí, děti těžce zanedbávané, děti
závislých narkomanů a alkoholiků. Z důvodu potřebnosti bude kapacita ZDVOP
v roce 2015 rozšířena o 5 lůžek na celkových 15 lůžek.
Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP činil za rok 2014 celkem 2.789.200,- Kč.
Přiznaná výše finančních prostředků a její čerpání jsou sledovány odděleně podle ÚZ
13307. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu: potravin pro děti, materiálu
(drogerie, pleny apod.), osobní náklady. Ostatní náklady na ZDVOP (energie,
údržba, praní prádla, kulturní aktivity apod.) byly hrazeny z ostatních zdrojů
organizace.
V Praze dne 16.6.2015

MUDr. Iva Truellová, Ph.D.
ředitelka DDCHM

