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VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2017
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. Z celkové kapacity 30 lůžek DDCHM je 15 lůžek vyčleněno pro děti
vyžadující okamžitou pomoc („ZDVOP“) ve věku zejména od 1 do 6 let, v
odůvodněných případech pro děti mladší či starší - Usnesení Rady hl. m. Prahy č.
426, ze dne 27.3.2007, 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
zdravotní služby: primární zdravotní péči (preventivní prohlídky, očkování,
dispenzarizaci, léčebnou péči), odbornou zdravotní péči
psychologickou péči
logopedickou péči
spec. pedagogickou péči
fyzioterapeutickou péči
sociální péči
individuální i skupinovou výchovně vzdělávací a terapeutickou péči (včetně
muzikoterapie, pohybové terapie, hipoterapie a pod.)
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 a pod.)

ZDVOP DDCHM 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 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. Na péči o děti se podílí odborný personál DDCHM (klinický psycholog,
klinický logoped, fyzioterapeuti, sociální pracovníci, spec. pedagog), má
interdisciplinární charakter. 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 plavat. Dětem starším 1 roku věku jsou
zajišťovány ozdravné pobyty. Dětem v předškolním věku jsou zajišťovány návštěvy v
předškolním zařízení, dětem školního věku je zajišťována povinná školní docházka a
výuka.
ZDVOP DDCHM je provozováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími
právními předpisy. Bližší informace lze dohledat na webových stránkách
http://www.ddzbraslav.cz/zdvop.php
Rekonstrukce DDCHM – 3. etapa
Investiční akce byla hrazena z rozpočtu zřizovatele (4.050 tis. Kč) a organizace
(561.712,- Kč). Jedná se o 3. etapu rekonstrukce DDCHM dle projektové
dokumentace ASA projekt 2015.
Předmět akce:
1. Přístavba zahradního vstupu
Přístavbou zahradního vstupu do JZ křídla budovy DDCHM je vybudována šatna pro
děti ze ZDVOP s WC. Touto přístavbou byl vyřešen problém složitější trasy výstupu
a vstupu dětí do zahrady, a to s možností odstranění problematického převlékání
dětí. Vybudováním nových prostor došlo k možnosti využití nové šatny, nového
sociálního zařízení i případného sušení oděvů přímo v šatně. Dále zde mohou být
využity potřebné nové úložné prostory. Vstup do zahrady je jednoduchý a navazuje
na přilehlé prostory denních místností.
2. Terasa s pobytovou pergolou
Na stávající terase navazující na zahradu je instalována pobytová pergola, která
bude využívána pro pobyt a hry dětí. Jedná se o instalování pobytové bioklimatické
pergoly s částečně prosklenými stěnami na stávající terase navazující na zahradu.
Díky konstrukčnímu řešení a úpravám dojde k celoročnímu využívání venkovní
terasy kromě zimních měsíců ke hře, stravování a skupinovým programům pro děti.
Vybudovaná pergola má univerzální využití s variabilními prvky regulace a s
možností vstupu do zahrady.
3. Přístavba výtahu/zdvihací plošiny
Přístavbou výtahu, resp. zdvihací plošiny, je zajištěno propojení interéru s novou
výtahovou šachtou ve všech podlažích a bezbariérový přístup osob do všech částí
komplexu budov. Zdvihací plošina je určena zejména pro přepravu hendikepovaných
osob na invalidním vozíku. Touto přístavbou jsou naplněny současné platné předpisy
ve znění stavebního zákona s povinností zajištění bezbariérového přístupu do
budovy.
„Rekonstrukce DDCHM – 3. etapa“ byla zahájena dne 15.7.2017. Práce byly
prováděny za provozu zařízení a zadavatel požadoval zvláštní ohled na denní režim
dětí, bezpečnost prací a osob. Stavba byla předána dne 30.11.2017.

Vybavení ZDVOP:
 V návaznosti na „Rekonstrukci DDCHM – 3. etapa“ a zejména přístavbu šatny
a pobytovou pergolu bylo částečně nově vybaveno Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc (herna a 2 ložnice pro větší děti).
 Veškeré vybavení včetně velkoplošné TV bylo pořízeno výhradně ze
sponzorských darů.
Projekt „Zásady výchovy a péče o deprivované děti předškolního věku vzdělávací program pro osoby v přímé péči“:
 Dne 30.6.2017 byl ukončen projekt „Zásady výchovy a péče o deprivované
děti předškolního věku - vzdělávací program pro osoby v přímé péči“. Tento
projekt byl zahájen dne 1.5.2016. Předmětem projektu bylo vypracování
metodiky výchovy a péče o deprivované děti předškolního věku se zaměřením
na jejich potřeby a věková specifika, vypracování vdělávacího programu pro
osoby v přímé péči o tyto děti a ověření této metodiky a vzdělávacího
programu v praxi. Při vypracování metodiky a vzdělávacího programu byla
využita teorie z oblasti vývojové psychologie, klinické psychologie,
pedopsychiatrie a speciální pedagogiky dětí předškolního věku, a to včetně
dětí deprivovaných. Dále byly využity praktické zkušenosti odborníků a osob v
přímé péči o děti umístěné v DDCHM. Stanovené zásady výchovy a péče o
deprivované děti předškolního věku a návrh metodiky vzdělávacího programu
pro osoby v přímé péči o tyto děti byly ověřeny v praxi. Projekt byl realizován
špičkovými odborníky v úzké spolupráci s osobami v přímé péči DDCHM.
Spolupráce s odborníky byla zajištěna smluvně a hrazena z účelových
sponzorských darů.
 Od 1/2017 do 4/2017 se konaly 4 interaktivní semináře odborníků s osobami v
přímé péči DDCHM. Tyto semináře byly zaměřeny na dosavadní zkušenosti
osob v přímé péči s péčí o deprivované děti a na aplikaci zásad správné
výchovy a péče o deprivované děti v praxi.
 Ve II. pol. 2017 byl projekt doplněn odborníky DDCHM z oblasti klinické
psychologie, klinické logopedie, speciální pedagogiky a sociální práce o
praktické zkušenosti, kasuistiky a metody práce z oblasti péče o deprivované
děti předškolního věku v DDCHM. Dne 15.12.2017 byla tato část projektu
prezentována v rámci vzdělávacího interaktivního semináře pro osoby v přímé
péči o děti v DDCHM. Projekt je připraven k případné publikaci a široké
prezentaci.
Ozdravný pobyt dětí na horách:
 V době od 2.5.2017 do 9.5.2017 a od 16.10.2017 do 23.10.2017 byly děti z
DDCHM včetně ZDVOP DDCHM na ozdravném pobytu v Jizerských
horách (Penzion Maják). Během celého pobytu má vždy jedna osoba v přímé
individuální péči 1-2 děti, se kterými bydlí v samostatném pokoji se soc.
zařízením. Pobyt dětí na horách plní nejen funkci ozdravnou, ale zajišťuje
individuální péči o děti a přibližuje se funkci rodinné rekreace.
 Ozdravný pobyt včetně dopravy byl hrazen ze sponzorských darů.
Pobyt dětí starších 6 let ve ZDVOP DDCHM:
 Na základě žádosti OSPOD o opakovaný pobyt sourozenců, z nichž jeden již
dosáhl věku povinné školní docházky, DDCHM od 10/2017 testuje možnosti



pobytu takovýchto dětí ve ZDVOP DDCHM ve vyjímečných případech
(sourozenecké skupiny).
Byla zahájena spolupráce se ZŠ Nad parkem, byl zajištěn doprovod dětí do
ZŠ a vyzvedávání dětí ze ZŠ, bylo zajištěno příslušné vybavení ZDVOP, byla
zajištěna příprava dětí na školní výuku apod., a to ve spolupráci s rodiči
takovýchto dětí.

Výchovně vzdělávací a terapeutické programy, akce pro děti:
 V roce 2017 v DDCHM pokračovalo poskytování pravidelných individuálních
i skupinových výchovně vzdělávacích a terapeutických programů pro děti
– včetně muzikoterapie, pohybové terapie, hipoterapie, klinické psychologie,
klinické logopedie, speciální pedagogiky, fyzioterapie a počítačové
gramotnosti. Programy, na kterých se podílejí odborníci DDCHM, jsou
průběžně hodnoceny a koordinovány hlavní výchovnou sestrou DDCHM ve
spolupráci s příslušnými odborníky. Většina programů (muzikoterapie,
pohybová terapie, hipoterapie) je hrazena ze sponzorských darů. V prosinci
2017 byla zahájena inovace tohoto programu, a to v návaznosti na závěry
projektu „Zásady výchovy a péče o deprivované děti předškolního věku vzdělávací program pro osoby v přímé péči“.
 V roce 2017 pokračovala spolupráce s nestátním zdravotnickým zařízením
Prima Vizus. Cílem této spolupráce je zajištění pravidelného preventivního
screeningového vyšetření zraku u dětí starších 1 roku pomocí přístroje
Plusoptix. Vyšetření bylo realizováno dne 20.9.2017 a bylo hrazeno ze
sponzorských darů.
 V roce 2017 pokračovala spolupráce s MŠ Matjuchinova, Zbraslav. V
souladu s právními předpisy je povinná předškolní výchova zajištěna pro
všechny děti DDCHM. Návštěvy MŠ jsou pro děti bez poplatků.
 V roce 2017 pokračovala spolupráce se ZŠ Nad Parkem, Zbraslav nejen v
rámci zápisů dětí do školy, ale také v rámci zajištění poviné školní docházky
některých dětí.
 V roce 2017 pokračovaly pravidelné návštěvy dětí z DDCHM včetně ZDVOP
DDCHM v TJ Sokol – poplatky jsou hrazeny ze sponzorských darů.
 V roce 2017 bylo dětem z DDCHM včetně ZDVOP DDCHM zajištěno
pravidelné profesionální střihání vlasů v kadeřnictví na Zbraslavi, a to
bez poplatků.

Akce pro děti:
Leden:
 sáňkování dětí na ,,Havlíně“
 výlet do Prahy na pohádku v kině, oběd v restauraci
 opakované individuální bruslení dětí v Praze na stadioně
 bobování a stavění sněhuláků
 návštěva dětské herny v Praze ,,Toboga fantasy“
 výlet do Prahy – výstava hraček
 návštěva dětí divadla v Praze, občerstvení
 individuální programy se speciálním pedagogem

Únor:

 divadlo v DD (Gymnázium Prosek) – bajky o zvířátkách: představení dětí z









pražského gymnázia
bobování na Zbraslavi
individuální bruslení na pražském stadioně
projekt z Rudolfina s paní Lucassen – hudební workshopy pro předškolní děti
vycházka do obory na téma jak žijí lesní zvířátka v zimě
návštěva pražského kina – pohádka pro děti - výlet autobusem a metrem
individuální program: ,,Království železnic“
výlet do Prahy – zábavné klaunovo odpoledne pro děti
individuální program s dětmi – bobová dráha v Praze

Březen:
 karneval a dětská diskotéka
 posezení v cukrárně na Zbraslavi s dortíkem
 výlet do Prahy – návštěva kina, pohádka pro děti
 paní Lucassen – hudební workshop z Rudolfina pro předškolní děti
 výlet do Prahy ,,Království železnic“
 návštěva Terezy Maxové v DDCHM (17.3.2017), focení dětí se souhlasem
rodičů, program pro děti
 individuální program – učíme se jezdit na kolečkových bruslích
 návštěva ZOO v Chuchli u Prahy
 návštěva dětí muzea v Praze na téma ,,Velikonoce“
 individuální program dětí v pražské dětské herně ,,Toboga Fantasy“
 individuální výlet autobusem na Výtoň a poté přívozem přes Vltavu
Duben:
 opékání špekáčků na zahradě na ohýnku, zpívání písniček
 výlet dětí autobusem do pražské ZOO
 jedeme přívozem po Vltavě
 zábavné odpoledne pro děti na zahradě - míčové hry, malý turnaj v kuličkách
 oslava Velikonoc – zábavný program pro děti, hledání velikonočního vajíčka
 hudební workschop z Rudolfina
 Velikonoční pondělí – pomlázka
 předání cukrovinek a ovoce dětem ze supermarketu ,,Billa“ Mníšek pod Brdy
 zábavné hry v pražské herně ,,Mravenečci“
 výlet dětí do ,,Království železnic“
Květen:
 ozdravný pobyt v Jizerských horách, penzion ,,Maják“ 2.- 9.5.2017
 výlet dětí na pražskou bobovou dráhu
 workschop z Rudolfina
 výlet do Chuchle na zvířátka
 individuální bruslení na kolečkových bruslích






výlet dětí autobusem a vlakem na Karlštejn
výlet na zvířátka do obory
výlet do pražské ZOO
návštěva divadla ,,Hybernia“, představení pro děti - ,,Alenka v říši zázraků“

Červen:
 dne 1.6.2017 - oslava MDD v DDCHM za účasti náměstkyně MZ JUDr. Tesko
Arnoštové a ve spolupráci s Městskou Policií P5 – dort pro děti, soutěže a hry
pro děti s překvapením, klaunské představení, ukázka výcviku policejních
koní, dětská diskotéka s občerstvením
 Národní technické muzeum
 divadlo Hybernia – představení pro děti
 individuální bruslení s dětmi na kolečkových bruslích
 individuální výlet - plavba parníkem
 návštěva policejní služebny, prohlídka policejního auta, poděkování dětí za
hezký MDD v DDCHM - předání namalovaných obrázků od dětí
 návštěva DDCHM žáků základní školy Dobříš – sportovní hry, zpívání při
doprovodu kytary
 táborák – opékání špekáčků, zpívání za doprovodu kytary
Červenec:
 vaření pudingu a výroba ovocných pohárů s dětmi pro děti
 plavání v pražském bazénu
 návštěva ZOO v Praze
 návštěva hotelu Andel´s v Praze – promítání pohádek, občerstvení
 pečení bábovky s dětmi
 nedělní odpoledne plné her, písniček a dobrého občerstvení u nás na zahradě
Srpen:










výlet vlakem do Berouna do medvědaria
výlet do Vršovic mašinkou na trampolíny
výlet parníkem po Vltavě – přístaviště Praha, směr ZOO Troja
krájení ovoce a příprava na čokoládové fondue
návštěva dinoparku ,,Harfa“
výlet lodí po Vltavě na Císařskou louku
dopolední program pro děti – letní zahradní slavnost
Praha Barrandov – koupání v aquaparku

Září:








lesní ZOO Zbraslav
historický závod vozidel Zbraslav – Jíloviště
návštěva v našem domově – hráčky fotbalového klubu ,,Slavie“
výlet dětí k Berounu – podzimní příroda
vaření – tvarohová pomazánka na svačinu
opékání špekáčků na ohýnku na naší zahradě

 výlet do Prahy CineStar Anděl – zábavné odpoledne pro děti – balonková
show, malování na obličej, pohádky
 vycházka do pražské herny na Zličíně
 výlet dětí do Staré Boleslavi
 celodenní výlet vlakem do Milovic na sportovní zábavné hřiště pro děti
Říjen:

 slavnosti E.Přemyslovny na Zbraslavi, souboje středověkých rytířů, středověká








hudba a tanec, příjezd E.Přemyslovny s družinou.
Kivanis – malování panenek
výlet do Prahy do dětské herny
návštěva kadeřnictví – stříhání dětí
,,Mirakulum" v Milovicích u Prahy. Návštěva velkého zábavného parku pro
děti. Herní prvky, hradní věž, vojenské obrněné vozy, lesní ZOO, hřiště a
vesnička, parní železnice
16.10.-23.10.2017 – pobyt dětí v Jizerských horách
výlet do Prahy – Muzeum Lega
hudební workschop z Rudolfina pro děti

Listopad:
 Lampionový průvod
 výlet do Prahy – Království železnic
 výlet do druhohor – výstava dinosaurů v Praze
 vyrábíme s dětmi vánoční ozdoby
 vaříme s dětmi – obalujeme a smažíme řízečky
 návštěva představení – Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze
 divadlo Hybernia v Praze – dětský muzikál
 Muzeum železnic – Praha Smíchov
 výlet na Keltské oppidum Závist v Dolních Břežanech
 vaříme s dětmi těstovinový salát se zakysanou smetanou a se zeleninou
 návštěva Moniky Absolonové, dětem zazpívala a přinesla produkty pro děti z
firmy Nestle
 výlet dětí do Prahy – výstava dinosaurů
Prosinec:
 individuální bruslení
 vaříme s dětmi míchaná vajíčka se zeleninovou oblohou
 Hájecký běh – návštěva areálu FC Háje Jižní Město
 Mikulášská nadílka
 výlet do Prahy – Staroměstské náměstí - vánoční trhy
 pečeme vánoční cukroví
 procházka předvánoční Prahou – vánoční trhy a stromečky







dětský muzikál v pražském divadle ,,Sněhová královna"
vycházka – lesní zvířátka
návštěva vánočních trhů na Zbraslavi, ohňostroj u Vltavy
individuální bruslení
návštěva dětí ze ZŠ Lipence – vánoční dopoledne, koledy, hry na hudební
nástroje
 vánoce v DDCHM
 hudební dopoledne pro děti s tanečky a hrou na kytaru – vítáme nový rok
Další pravidelné akce pro děti:
 oslavy svátků a narozenin dětí, vaření s dětmi 1x týdně, hry na zahradě a v
tělocvičně, pravidelné návštěvy dětských hřišť na Zbraslavi, v letních měsících
koupání v bazénu na zahradě DDCHM, procházky po okolí, drobné nákupy s
dětmi, pravidelné vycházky a výlety vychovatele/spec. pedagoga s dětmi
Mikuláš v DDCHM:
 Dne 5.12.2016 se konala v DDCHM krásná Mikulášská nadílka.
Vánoce v DDCHM:
 Dne 20.12.2017 se konala oslava vánoc v DDCHM.
 Oslav se zúčastnilo velké množství přátel DDCHM – mimo jiné zástupci
Městské policie HMP, MČ Prahy 5, MČ Zbraslav, MHMP, odborníci ČLS JEP
sponzoři a jiní.
 Catering zajistil Andel´s hotel Prague, Vienna House a DDCHM.
 Dárky pro děti děti zajistili sponzoři.
 Umělecký zážitek poskytly děti DDCHM včetně ZDVOP DDCHM s
muzikoterapeutem (Mgr. Král) a komorní kvarteto.
Návštěvy v DDCHM:
 Dne 17.3.2017 se v DDCHM uskutečnila návštěva Terezy Maxové s focením
dětí s T. Maxovou se souhlasem rodičů a doprovodným programem pro děti.
 Dne 1.6.2017 proběhla v DDCHM oslava MDD za účasti náměstkyně MZ
JUDr. Tesko Arnoštové a Městské Policie P5 – proběhly soutěže a hry pro
děti s překvapením, klaunské představení, ukázka výcviku policejních koní,
dětská diskotéka s občerstvení a velikým dortem.
 Dne 27.11.2017 si Monika Absolonová v DDCHM zazpívala s dětmi, dárky a
občerstvení zajistila firma Nestlé.
Reklamy, letáky, plakáty, vizitky DDCHM:
 V prosinci 2017 bylo zajištěno razítko s logem DDCHM.
 V prosinci 2017 byla zahájena příprava inovace letáku ZDVOP, a to v
návaznosti na dokončenou rekonstrukci – přístavbu šatny a vybavení ZDVOP.
 V červnu 2017 byla zahájena spolupráce na přípravě profesionálního
reklamního videa DDCHM, na kterém jsou zaznamenány významné akce v
DDCHM včetně ZDVOP DDCHM. Video bude použito i na prezentaci
provedené rekonstrukce v DDCHM včetně ZDVOP DDCHM.

Školení, kurzy, konference:
Někteří ze zaměstnanců se účastnili vzdělávacích akcí:
 Opatrovnictví a poručenství
 Zapojování dětí do rozhodování v praxi
 Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a ochrana majetku nezletilých
podle nové právní úpravy
 Proměny a příležitosti sociální práce v ČR
 Podpora rodin s dětmi – problémy, návrhy, inspirace
 Písnička jako dárek
 Předškoláci v mateřské škole
 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich + změny v zákoně o
SPOD
 Práce s emocemi v profesním vztahu – jak se vyrovnat s křivdou a pocity
viny
 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich + změny v zákoně o
SPOD
 SPOD v praxi – rozvodové spory o děti
 Náhradní výchova – úvod do problematiky
 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich + změny v zákoně o
SPOD
 Zvláštní soudní řízení
 Pedagogická diagnostika v MŠ
 Rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj rodiny
 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 Základní výchovná nepedagogická činnost pro práci v sociálních službách
 Výživa dětí on-line
 Vzdělávací akce - neurochirurgie: růst hlavy, deformity krania,
remodelační ortézy u dětí, úrazy hlavy a mozku u dětí, bolesti zad, dif.
Diagnostika, úrazy pateře v dětském věku
 Zdravotnictví a právo - GDPR
 Symposium pro PLDD a sestry – novinky v očkování v roce 2018,
mongolská skvrna, tromboza u dětí, intenzivní resuscitační péče u dětí,
potravinnová alergie, e-recept
Ekologické třídění odpadu:
V roce 2017 byla s Pražskými službami uzavřena smlouva na odvoz tříděného
odpadu:
 Kontejner na papír
 Bioodpad

Rozbor činnosti ZDVOP DDCHM za rok 2017
Za r. 2017 bylo do ZDVOP přijato celkem 14 dětí
z rodiny
Tyto děti byly přijaty na základě:
 rozhodnutí soudu o předběžném opatření
 žádosti rodičů (se souhlasem/důvodností OSPOD)
 žádost OSPOD (se souhlasem rodičů)

5 dětí
2 děti
7 dětí

Věk těchto dětí byl při přijetí:
 do 1 roku
1 dítě
 od 1 do 3 let
0 dítě
 nad 3 roky
13 dětí
Přijetí těchto dětí dle trvalého pobytu rodičů:
 Praha 1-20
10 dětí
 Příbram
1 dítě
 Beroun
3 děti
Propuštěno v daném období (r. 2017) bylo celkem 19 dětí:
 zpět do vlastní rodiny
4 děti
 do další instituc. péče
11 dětí*
 do přechodné pěstounská péče
1 dítě
 do pěstounské péče
3 děti
*Z důvodu rozhodnutí soudu o ústavní výchově byl v daném období ukončen pobyt
na ZDVOP celkem 7 dětí, které byly umístěny do dětského domova DDCHM.
Doba pobytu těchto dětí ve ZDVOP byla průměrně 7,5 měsíců (nejméně 1 den,
nejdéle 18,5 měsíců.
Stav ke dni 31.12.2017:
Ke dni 31.12.2017 bylo na ZDVOP umístěno celkem 7 dětí.
Věkové složení těchto dětí bylo:
 do 3 let
1 dítě
 nad 3 roky
6 dětí
Využití kapacity:
 počet lůžkodnů 1-12/2017 (plán)
5475
 počet lůžkodnů 1-12/2017 (skutečnost) 3340
Využití lůžkového fondu ve ZDVOP bylo ve sledovaném období 61%.
Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP činil za rok 2017 celkem 2.575.640,- 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.
Úhrady za děti pobývající v roce 2017 v DDCHM včetně ZDVOP:
Přídavky na děti činily

189.084,-- Kč

Příspěvky na úhradu zaopatření dětí v DD (dle vyhlášky č. 56/2012 Sb.) a na úhradu
pobytu a péči (dle zákona č. 359/1999 Sb.) činily (byly vyměřeny) za rok 2017
475.585,-- Kč
Fakticky příspěvky byly uhrazeny ve výši
79.054,-- Kč
Celkový příjem (přídavky na děti + příspěvky na úhradu zaopatření dětí v DD +
příspěvky na úhradu pobytu a péči za děti ve ZDVOP) za děti za r. 2017 tak činil
celkem
664.669,-- Kč
Fakticky celkový příjem činil
268.138,-- Kč
Dluhy za neplacení příspěvků na úhradu zaopatření dětí v DD a na úhradu pobytu a
péči za děti ve ZDVOP činil k 31.12.2017 celkem
1.642.862,-- Kč
Z toho jsou:
dluhy za děti, které již nejsou klienty DDCHM (ZDVOP)
1.157.581,-- Kč
dluhy za děti v DD
419.515,-- Kč
dluhy za děti ve ZDVOP
65.766,-- Kč
V Praze dne 14.2.2018

MUDr. Iva Truellová, Ph.D.
ředitelka DDCHM

