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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CCHM
Název: Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové (CCHM)
Sídlo: U Včely 176, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00
Zřizovatel: Hlavní město Praha
IČO: 00874957
Datová schránka: sfe7ead
Právním forma: příspěvková
Počet lůžek: 25, z tohoto počtu je 10 vyčleněno pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc
Bankovní spojení: Moneta Money Bank – 851806504/0600
Telefon: +420 257 920 303
Email: radka.soukupova@cchm.cz
Web: www.cchm.cz
Ředitelka: Ing. Radka Soukupová
Zástupkyně ředitele: Ing. Lucie Bialešová, Mgr. Hana Hrabětová
Sociální pracovnice DD: Mgr. Lenka Dvořáková
Sociální pracovnice ZDVOP: Mgr. Hana Hrabětová
Mobilní číslo pro oddělení DD od 15:00 do 18:00 hodin: +420 737 862 596
Mobilní číslo pro oddělení ZDVOP od 15:00 do 18:00 hodin: +420 736 456 236
Krizové mobilní číslo ZDVOP: +420 776 439 368

2. ÚVOD
Dětský domov Charlotty Masarykové byl od roku 1946 zařízením poskytujícím péči dětem,
které ze závažných důvodů nemohly vyrůstat ve své biologické rodině. Dětský domov byl od
počátku svého vzniku zdravotnickým zařízením poskytujícím péči dětem ve věku 1 až 3 roky.
Od 1. 1. 2003 je nestátním zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací, jejímž
zřizovatelem je Hlavní město Praha. Postupně došlo redukci pobytových míst z původních 50
na dnešních 25 lůžek. Od 1. 12. 2019 bylo 15 míst určeno pro děti umístěné do režimu
dětského domova a 10 míst je určeno pro děti umístěné do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP).
Dne 16. 11. 2020 došlo ke změně zřizovací listiny Dětského domova Charlotty Masarykové. S
vydáním nové zřizovací listiny došlo ke změně názvu organizace a k rozšíření hlavní činnosti,
co do poskytování služeb. Nově nese Dětský domov Charlotty Masarykové název Centrum
služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové (dále jen CCHM). Změnou
zřizovací listiny byl započat proces transformace zařízení. CCHM zůstalo nadále
příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy.
Spektrum aktuálně poskytovaných služeb odráží potřeby rodin a dětí v oblasti zdravotní,
školské a sociální. Transformací bude postupně vytvořeno centrum komplexních služeb, které
umožní
a) preventovat odchod dětí z rodin do ústavní péče,
b) dětem, které ve své vlastní rodině setrvat nemohou, život v pobytových službách
komunitního typu.
Minimálně patnáct dětí bude vyrůstat v komunitních bytech (režim dětského domova
školského typu), kde spolu vyrůstají maximálně 4 děti za podpory 8 vychovatelů. Do
komunitních bytů bude přesunuta i služba krizových lůžek (ZDVOP), kterou bude moci
využívat minimálně deset dětí.

3. HLAVNÍ ČINNOST CCHM
Nově je hlavní činností CCHM:

• Poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla od 1 roku do 3 let, které
nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným,
zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem
zdravotně postiženým dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů.
• Poskytování sociálně – právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.
• Zajištění náhradní výchovné péče nezletilým osobám, případně zletilým osobám do 19
let věku na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření.
Organizace může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po
ukončení výkonu ústavní výchovy připravující se na budoucí povolání, nejdéle však
do věku 26 let. S ohledem na jejich individuální potřeby plní úkoly výchovné,
vzdělávací a sociální. Organizace zabezpečuje stravování dětí a závodní stravování.
• Výkon zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.
• Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, domov pro osoby se zdravotním postižením, raná péče,
krizová pomoc a odlehčovací služba.
• Zajišťování dalších opatření a návazných služeb na pomoc rodinám v tíživé situaci,
např. organizace a koordinace dobrovolnické pomoci, nebo podpora náhradní rodinné
péče. Mezi další opatření může patřit i poskytování ubytování ženám v průběhu
těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví a zdraví
dítěte.
Předmětem činnosti je sociální, výchovně vzdělávací, léčebně rehabilitační, odborná
poradenská péče a další odborná pomoc poskytovaná rodinám a dětem s různým typem
zátěže. Zejména jde o zajištění široké škály pomoci a podpory rodinám znevýhodněných dětí,
náhradním rodinám a dětem, které nemohou vyrůstat v biologické rodině či pro které se
nepodařilo najít rodinu náhradní.
Cílem transformace je, aby děti vyrůstaly v prostředí, které je co nejvíce podobné rodině.
Proto institucionální forma péče v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, je postupně

nahrazována péčí v komunitě. To platí i u dětí, které jsou svěřeny na přechodnou dobu do
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Koncept komunitního bydlení je založen na východisku, že počet dětí v rodinné skupině je
snížen na čtyři děti, z nichž jedno může být dítě se specifickými potřebami. Péče o ně je
zajišťována přes den dvěma vychovateli a přes noc jedním vychovatelem. Konkrétní
vychovatelé pracují s konkrétní rodinnou skupinou, čímž je eliminováno střídání vychovatelů
v péči o děti.
Do komunitní pobytové služby bude výhledově převedena celá kapacita CCHM zařízení, tj.
všech 25 dětí (15 dětí s nařízenou ústavní výchovu a 10 dětí vyžadujících okamžitou pomoc).
Celé druhé pololetí r. 2020 bylo věnováno intenzivní přípravě na převedení péče o děti do
komunitní podoby bydlení.
Pro děti s nařízenou ústavní výchovou byl v srpnu 2020 pronajat první byt na adrese Praha 5,
Sulova 1356/5. Dne 1. 3. 2021 MŠMT vyhovělo CCHM a zapsalo tuto bytovou jednotku jako
dětský domov do rejstříku škol a školských zařízení s nejvyšším povoleným počtem čtyř
lůžek. V únoru 2021 CCHM získalo do pronájmu od MČ Praha 5 druhý byt na adrese Praha 5,
Nádražní 20, jenž nyní prochází schvalovacím procesem zapsání do rejstříku škol a školských
zařízení. V jednání jsou další dva byty, které jsou vybírány adresně tak, aby vyhovovaly
potřebám konkrétních dětí. Jedním z těchto bytů by měl být bezbariérový byt, neboť v CCHM
je umístěno jedno těžce zdravotně postižené dítě.
I přes extrémní manažerskou zátěž a provozní a personální souvislosti vyplývající z
transformace se podařilo zvyšovat kvalitu péče a zvládnout náročnou covidovou pandemii bez
jediného nakaženého dítěte či osoby v přímé péči.
Od 1. 4. 2021 byla do komunitního bytu převedena první rodinná skupina. Děti mají v bytě
potřebné zázemí a mohou zde zažívat a osvojovat si chod běžné domácnosti. Díky
intenzivnější individuální péči budou děti lépe připraveny na samostatný život v dospělosti.
Pro děti s potřebou krizové intervence byly zrekonstruovány dva velké byty na Praze 3, do
nichž bude služba přesunuta v průběhu léta 2021.

Paralelně usiluje CCHM v součinnosti s orgány sociálně právní ochrany dětí a zřizovatelem o
návrat dětí do biologické rodiny, popř. o nalezení vhodných náhradních rodin. V loňském
roce byly 3 děti z ústavní péče umístěny do adopční či pěstounské péče, 1 dítě se vrátilo do
biologické rodiny. U jednoho dítěte se vřazení do pěstounské péče nepodařilo. Z krizových
lůžek se do vlastní rodiny vrátilo 6 dětí.
Posláním dětského domova je především všestranný rozvoj dítěte, jeho příprava na
samostatný život po dosažení zletilosti a příprava na vřazení dítěte do rodinného prostředí, ať
se jedná o rodinu biologickou či náhradní.

4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST CCHM
Okruhy doplňkové činnosti CCHM jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm.
g. zákona č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, následovně:
a) provozování fyzioterapie,
b) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
c) pronájem (výpůjčka) motorového vozidla,

d) pronájem nemovitosti bytu, bytových a nebytových prostor,
e) organizování školení a dalšího vzdělávání v oblasti péče o osoby se sociálním a zdravotním
znevýhodněním,
f) poskytování odborných informací o poskytovaných službách (např. pořádání konferencí,
kampaní a workshopů a seminářů, vydávání brožur).
Předpokladem vykonávání doplňkové činnosti je to, že nebude narušeno plnění hlavního
účelu organizace.

5. OBLAST ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zdravotní péče o děti umístěné v režimu č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, je zajišťována praktickým
lékařem pro děti a dorost. O tyto děti pečují zdravotní sestry.
Děti umístěné v školském režimu podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších přepisů mají svého smluvního praktického lékaře pro děti a dorost. V tomto
režimu o děti pečují vychovatelé.
Prioritou u dětí umístěných ve ZDVOP je, aby dítě zůstalo zaregistrováno u svého
praktického lékař pro děti a dorost, který dítě nejlépe zná. Pro případ nutnosti ošetření dítěte
má CCHM zajištěnu péči o tyto děti smluvně. O děti pečují osoby v přímé péči. Všechny
umístěné děti mají v případě potřeby možnost v CCHM navštěvovat fyzioterapii.
Dětem jsou zajišťována potřebná odborná vyšetření ve spolupráci s externími specialisty v
příslušných zdravotnických zařízeních. V režimu ZDVOP jsou odborná vyšetření zajišťována
až po souhlasu zákonného zástupce.
V průběhu roku 2020 žádné z dětí neonemocnělo onemocněním COVID-19. Nevyskytla se
žádná jiná vážná infekční onemocnění. Pokud děti onemocněly, jednalo se většinou o
onemocnění dýchacích cest. Nemocnost ve sledovaném období byla v CCHM celkem 29
akutních onemocnění, z toho 26 infektů horních cest dýchacích, 2 kožní onemocnění a 1
Henoch-Schonleinova purpura (hospitalizace).

Hospitalizovány byly 3 děti, 1 dítě po dobu 12 dnů na pediatrickém oddělení FN Motol z
důvodu akutního onemocnění, 1 dítě po dobu 2 dnů z důvodu magnetické rezonance mozku, 1
dítě po dobu 6 dnů na neurologickém oddělení Fakultní Thomayerovi nemocnice.
Za sledované období bylo provedeno/zajištěno celkem: 21 vstupních prohlídek, 11 výstupních
prohlídek, 5 preventivních prohlídek, 1x očkování Synflorix,1x Hexacima, 2x Adacel a dále
58 ambulantních vyšetření (17x oční, 3x endokrinologie, 6x zubní, 5x dětská psychiatrie, 6x
dětská neurologie, 2x ortopedie, 2x chirurgie, 1x hematologie, 1x kardiologie, 2x alergologie,
8x kožní, 5x laboratoř.

6. OBLAST LOGOPEDICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ PÉČE
CCHM zajišťuje umístěným dětem logopedickou péči. Diagnostiku a terapii provádí klinický
logoped, který je zaměstnancem CCHM. V roce 2020 proběhla logopedická intervence

v CCHM celkem 109, z toho ve ZDVOP celkem 28krát. Cílem intervence bylo posouzení
aktuálního stavu komunikační schopnosti dětí a následná terapie narušené komunikační
schopnosti.

Pravidelná procvičování s dětmi zajišťuje osoba v přímé péči a sestra pro

individuální výchovnou péči, kteří s klinickým logopedem úzce spolupracují.
Stejně tak v souladu se zákonem zajišťuje ZDVOP umístěným dětem psychologickou péči
klinickým psychologem (viz tabulka psychologické péče).

Psychologická péče
Druh činnosti

Počet sezení,
schůzek

Celkem hodin

1

Vstupní vyšetření dětí

0

0

2

Kontrolní vyšetření dětí

31

124

3

Výstupní vyšetření dětí

0

0

4

Terapeutická práce s dětmi

11

11

5

Metodické konzultace se sestrami, vychovatelkami

5

5

6

Návštěvy v rodinách

12

12

7

Poradenská a terapeutická práce s rodiči

8

8

8

Konzultace s vybranými zájemci o NRP

13

13

9

Konzultace s pracovníky OSPOD

3

3

10

Konzultace se stážisty

15

20

11

Konzultace s dobrovolníky

0

0

12

Vyžádané psychologické zprávy

20

16

13

Intervizní týmové porady o dítěti

2

1

14

Konzultace s pracovníky spolupracujících institucí (škola,
AD, aj.)

2

2

7. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE
Celkový počet lůžek CCHM je 25, z nichž 10 lůžek určeno pro děti vyžadující okamžitou
pomoc (ZDVOP). Sociální poradenství bylo poskytováno dvěma sociálními pracovnicemi,
z nichž v dětském domově na 0,5 úvazku a ve ZDVOP na 1,0 úvazku.

Sociální pracovnice řeší sociálně-právní a sociálně-zdravotní problémy dětí aplikací
odborných metod sociální práce, provádí diagnostickou činnost a poradenství pro účely
socializace a resocializace, účastní se na jednáních se správními orgány a jinými organizacemi
v zájmu dětí, spolupracuje s OSPOD, obcemi, Policií ČR, obecní policií, orgány veřejné
správy apod. Sociální pracovnice provádí dílčí odborné sociální práce včetně zajišťování
standardní dokumentace, řeší dílčí sociálně-právní problémy, zajišťuje informace a odborné
podklady pro sociální práci včetně jejich zpracovávání. Sociální pracovnice odpovídají za
správné vedení sociální agendy, včetně průběžného sledování trvání důvodů pro umístění dětí
do zařízení. Průběžně ve spolupráci s OSPOD sledují nové změny v primární rodině dítěte,
konzultují s příslušným OSPOD, zda jsou rodinné poměry zlepšeny a zda je možný návrat
dítěte zpět do vlastní rodiny. Při řešení dalších osudů dětí, které nemají možnost se vrátit do
své původní rodiny, vyhledávají sociální pracovnice možnosti umístění dětí do náhradní
rodinné péče ve spolupráci s příslušným OSPOD.

8. STATISTICKÝ PŘEHLED
A: Statistický přehled za dětský domov:
a) Děti přijaté ve sledovaném období:

Celkem bylo přijato 25 dětí, z toho:
• z rodiny

17 dětí

• odjinud (dětský domov, přechodná PP, dlouhodobá PP, ZDVOP)

4 děti

•

4 děti

překlad ze ZDVOP CCHM do DD CCHM

Důvody přijetí/pobytu těchto dětí do/v CCHM:
•

sociálně – zdravotní

14 dětí

• zdravotní

0 dětí

• sociální

11 dětí

Přijetí těchto dětí bylo na základě:
•

předběžného opatření soudu

9 dětí

•

nařízení ústavní výchovy

4 děti

•

žádosti rodičů (dohody)

3 děti

•

žádost OSPOD (doplněné o souhlas rodičů)

9 dětí

•

rozhodnutí soudu ve věci

0 dětí

Věkové složení těchto dětí:
do 1 roku

3 děti

od 1 do 3 let

9 dětí

nad 3 roky

13 dětí

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

10

• Beroun

2

• Opava

2

• Mikulášovice

2

• Vrané nad Vltavou

1

• Kladno

3

• Aš

2

•

3

Slovenská republika, Muľa

b) Děti propuštěné ve sledovaném období:

Celkem bylo propuštěno 22 dětí, z toho:
• zpět do vlastní rodiny

7 dětí

• do adopce

0 dětí

• do pěstounské péče

5 dětí

• do další institucionální péče

6 dětí

• překlad ze ZDVOP CCHM do DD CCHM

4 děti

Průměrná doba pobytu v zařízení těchto dětí byla 8,1 měsíců (nejméně 3 dny, nejdéle 44
měsíců).

c) Nemocnost
Ve sledovaném období proběhlo celkem 29 akutních onemocnění
• 26 infektů horních cest dýchacích
• 2 kožní onemocnění
• 1 Henoch-Schonleinova purpura (hospitalizace)
d) Využití lůžkového fondu:
• Počet lůžkodnů 1-12/2020 (plán)

9150

• Počet lůžkodnů 1-12/2020 (skutečnost)

8489

• Využití lůžkového fondu za rok 2020 bylo

93 %

z toho DD:
• Počet lůžkodnů 1-12/2020 (plán)

5490

• Počet lůžkodnů 1-12/2020 (skutečnost)

5572

• Využití lůžkového fondu za rok 2020 bylo

101,5 %

z toho ZDVOP:
• počet lůžkodnů 1-12/2020 (plán)

3660

• počet lůžkodnů 1-12/2020 (skutečnost)

2917

•

využití lůžkového fondu za rok 2020

e) Stav dětí k 31. 12. 2020:
Ke dni 31. 12. 2020 bylo v CCHM umístěno 25 dětí.

80 %

Věkové složení těchto dětí bylo:
• do 1 roku

1 dítě

• od 1 do 3 let

5 dětí

• nad 3 roky

19 dětí

Umístění těchto dětí bylo na základě:
• předběžného opatření soudu

6 dětí

• nařízení ústavní výchovy

15 dětí

• žádosti rodičů (dohoda)

1 dítě

• žádosti OSPOD (se souhlasem rodičů)

3 děti.

Dětí se zdravotní zátěží bylo z celkového počtu 25 dětí pobývajících v CCHM k 31. 12. 2020
celkem 7 (vrozené vývojové vady, psychiatrická onemocnění, mentální postižení, fetální
alkoholový syndrom/FAS, užívání návykových látek v těhotenství, neurologické onemocnění,
genetické onemocnění, závažnější opoždění psychomotorického vývoje apod.). Z toho byly 3
děti se zdravotním handicapem a z toho jedno dítě s těžkou motorickou a mentální retardací
včetně mikrocefalie.

B: Statistický přehled pouze za ZDVOP:
Z celkového počtu 25 lůžek CCHM je 10 lůžek vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou
pomoc.
a) Děti přijaté ve sledovaném období:
Celkem bylo přijato 21 dětí, z toho:
• z rodiny

17 dětí

• odjinud (pěstounská péče)

4 děti

Tyto děti byly přijaty na základě:
• rozhodnutí soudu o předběžném opatření

9 dětí

• žádosti rodičů (dohoda)

3 děti

• žádost OSPOD (se souhlasem rodičů)

9 dětí

Věk těchto dětí byl při přijetí:
• do 1 roku

3 děti

• od 1 do 3 let

8 dětí

• nad 3 roky

10 dětí

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

10

• Beroun

2

• Opava

2

• Vrané nad Vltavou

1

• Kladno

3

• Slovenská republika, Muľa

3

b) Děti propuštěné ve sledovaném období:
Propuštěno bylo celkem 17 dětí:
• zpět do vlastní rodiny

6 dětí

• do další institucionální péče

9 dětí*

• do přechodné pěstounská péče

0 dětí

• do pěstounské péče

2 děti

*Z důvodu rozhodnutí soudu o ústavní výchově byl v daném období ukončen pobyt na
ZDVOP celkem 4 dětí, které byly přeloženy, resp. umístěny do dětského domova CCHM.
Průměrná doba pobytu těchto dětí ve ZDVOP byla 5,3 měsíců (nejméně 3 dny, nejdéle 12
měsíců).
c) Využití kapacity:
• počet lůžkodnů 1-12/2020 (plán)

3660

• počet lůžkodnů 1-12/2020 (skutečnost)

2917

• využití lůžkového fondu za rok 2020

80 %

d) Stav ke dni 31. 12. 2020
Ke dni 31. 12. 2020 bylo na ZDVOP umístěno celkem 10 dětí.
Věkové složení těchto dětí bylo:
• do 1 roku

1 dítě

• od 1 do 3 let

3 děti

• nad 3 roky

6 dětí

9. POROVNÁNÍ LET 2018, 2019 A 2020
Graf č. 1: Porovnání průměrné délky pobytu v CCHM roce 2018, 2019 a 2020
porovnání pobytu v CCHM (měsíce):
DDCHM

2018
10

2019
5

2020
8,1

Graf č. 2: Porovnání počtu přijatých dětí do CCHM v roce 2018, 2019 a 2020

do ZDVOP přijato dětí:
z rodiny
odjinud (ZDVOP, PP)
překlad ze ZDVOP CCHM do DD
CCHM
překlad z nemocnice
celkem

2018
11
9
3
2
25

2019
36
8

2020
17
4

5
0
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4
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25

Graf č. 3: Porovnání formy přijetí do CCHM v roce 2018, 2019 a 2020
děti přijaty na základě:
rozhodnutí soudu o předběžném
opatření
žádosti rodičů
žádosti OSPOD
rozhodnutí soudu ve věci
nařízení ústavní výchovy

2018

2019

2020
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Graf č. 4: Porovnání věku přijatých dětí do CCHM v roce 2018, 2019 a 2020
věk dětí:
do 1 roku
od 1 do 3
let
nad 3 roky

2018
2

2019
8

2020
3

6
17

14
27
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13

Graf č. 5: Přehled přijetí dětí do CCHM dle trvalého pobytu v roce 2018, 2019 a 2020
přijetí těchto dětí dle trvalého pobytu
rodičů:
Praha 1-20
Stochov
Dobříš
Říčany
Plzeň
Kladno
Mikulášovice
Aš
Beroun
Mořina
Opava
Zdice
Český Těšín
Horoměřice
Vrané nad Vlt.
Slovenská republika, Muľa
Příbram

2018
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0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
2
1
1
0
0
1

2019
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1
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2
2
2
2
0
0
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0
0
0
0
0
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Graf č. 6: Přehled místa propuštěné dětí z CCHM v roce 2018, 2019 a 2020
propuštěno v daném období:
zpět do vlastní rodiny
do další institucionální péče
do přechodné pěstounské péče
do pěstounské péče
překlad ze ZDVOP CCHM do DD
CCHM
celkem

2018
13
3
1
5

2019
25
8
0
7

2020
7
6
0
5

3
25

5
45

4
22

10. ŠKOLENÍ, KURZY, KONFERENCE
V roce 2020 se zaměstnanci CCHM účastnili následujících školení:
Úmluva o právech dítěte I. část
Úmluva o právech dítěte II. část
Školení zaměstnanců BOZP
Traumatizované dítě – vstup do problematiky
Nová právní úprava ochrany osobních údajů
Problémové chování dětí a jejich řešení
Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce
Dluhová problematika a exekuce
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky)
Neviditelné děti – práce s dětmi vězněných rodičů
Abeceda personalisty – pro začátečníky a mírně pokročilé
Hygienické minimum v době koronavirové
Nové trendy v moderní kuchyni
Veřejné zakázky malého rozsahu
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ
Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ
Vývojová psychologie pro sociální práci - samostudium
Investice do dětí (LUMOS) - samostudium
Dítě ohrožené internetovým prostředím – vstup do problematiky
Dětský klient s psychiatrickou diagnózou – základ problematiky
Metoda Kniha Života – využití ve skupinové práci
Neviditelné děti – práce s dětmi vězněných rodičů
Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce
Specifika práce s osobami s poruchami autistického spektra (úvod do problematiky)

11. PŘEHLED AKTIVIT DĚTÍ
Děti se v průběhu roku 2020 účastnily mnoha zájmových akcí, starší děti navštěvoval
volnočasové kroužky. Docházka dětí však byla poznamenána vyhlášením nouzového stavu. O

prázdninách se některé děti účastnily příměstských táborů, které pořádaly neziskové
organizace PEXESO a Třešňovka.
Přehled aktivit dětí:
Leden 2021
9. 1. 2020 - výlet do Prahy- ,,Království železnic“
15. 1. 2020 - firma ,,Manta“ (akce Hrajeme a zpíváme si s dětmi)
16. 1. 2020 - výlet na Kavčí hory – výstava pohádek
23. 1. 2020 - hudební workshop z Rudolfína
27. 1. 2020 - návštěva studentů z gymnázia – program pro menší děti, kolové tanečky,
zpívání, dětské hříčky
28. 1. 2020 - divadelní pohádka pro děti
29. 1. 2020 - stříhání dětí – návštěva kadeřnictví
Únor 2020
8. 2. 2020 - výlet do přírody
11. 2. 2020 - ,,Království železnic“ - výlet do Prahy
14. 2. 2020 - výlet - pozorování bobrů
20. 2. 2020 - návštěva bazénu
21. 2. 2020 - návštěva studentů Scio–školy – program pro děti
25. 2. 2020 - návštěva ZŠ Lipence – divadelní pohádka ,,Karkulka“
26. 2. 2020 - maškarní bál
27. 2. 2020 - hudební workshop z Rudolfína
Kroužky dětí: Bažinák, keramika, Sokol, Atletáček
Březen 2020
1. 3. 2020 - karnevalový průvod na Zbraslavi, programy pro děti, písničky, dílničky
2. 3. 2020 - výlet, oslava narozenin
5. 3. 2020 - vaření: palačinky
10. 3. 2020 - vaření: pomazánka
11. 3. 2020 - Národní zemědělské muzeum v Praze
14. 3. 2020 - karneval
17. 3. 2020 - výlet ,,Černolické skály“
18. 3. 2020 - vaření: bábovka
20. 3. 2020 - příprava na Velikonoce – velikonoční perníčky

26. 3. 2020 - vaření: topinky s česnekem a strouhaným sýrem
27. 3. 2020 - sázení osení na Velikonoce

Duben 2020
2. 4. 2020 - vaření: jahodový puding
3. 4. 2020 - sázení hrachu
7. 4. 2020 - vaření: pizza
12. 4. 2020 - opékání buřtů
15. 4. 2020 - vaření: ovocné jednohubky
16. 4. 2020 - výlet ,,Černolické skály“
17. 4. 2020 - oslava narozenin
17. 4. 2020 - výlet na kole
22. 4. 2020 - vaření: vitamínový špíz
22. 4. 2020 - výlet na kole
27. 4. 2020 - oslava narozenin
28. 4 .2020 - vycházka do zámeckého parku
29. 4. 2020 - celodenní výlet na horu Říp
30. 4.2020 - vaření: taštičky s marmeládou
Květen 2020
4. 5. 2020 – sběr rostlin a listů do školního herbáře
5. 5 .2020 - výlet na kole
7. 5. 2020 - vaření: šneci z lístkového těsta
14. 5. 2020 - výlet k Vltavě – krmení labutí
15. 5. 2020 - skatepark
18. 5. 2020 - skatepark
19.5.2020 - vaření: pomazánka
22. 5. 2020 - skatepark, vycházka na Baně, výlet vlakem podél Vltavy
25. 5. 2020 - vaření: zmrzlinový pohár s ovocem
27. 5. 2020 - výlet na kole
27. 5. 2020 - výlet - Kamenný Přívoz
27. 5. 2020 – návštěva cukrárny
29. 5. 2020 - výlet do DinoParku
Kroužky: Atletáček, Bažinák, keramika

Červen 2020
1. 6. 2020 - MDD – oslava, návštěva pizzerie
4. 6. 2020 - vaření: puding, jahody se zmrzlinou
5. 6. 2020 - výlet do Plzně
8. 6. 2020 - oslava narozenin
10. 6. 2020 - výlet do Muzea Lega
12. 6. 2020 - výlet na Petřín (bludiště)
15. 6. 2020 - výlet do Lipenců (farma)
16. 6.2020 - vaření: krupicový pohár
18. 6. 2020 - návštěva aqvaparku
19. 6. 2020 - ,,Zbraslavský piknik“ - odpolední program od NNO Pexeso
23. 6. 2020 - vaření: meruňkové kapsičky
23. 6. 2020 - skatepark
25. 6. 2020 - výlet na kole
26. 6. 2020 - výlet dětí na ,,Farmu Klínec“, oslava konce školního roku, návštěva cukrárny
27. 6. 2020 - farmářské trhy
Kroužky: Bažinák, Atletáček, keramika, Sokol
Červenec 2020
1. 7. 2020 - vaření: bábovka, skatepark
3. 7. 2020 - výlet na kole
14. 7. 2020 - výlet na Karlův most
16. 7. 2020 - výlet do Lán (parku, výstava aut)
17. 7. 2020 - výlet do Plzně
21. 7. 2020 - výlet na kole
22. 7. 2020 - výlet na Karlštejn
příměstské tábory, skatepark, koupání v bazénu

Srpen 2020
4. 8. 2020 - výlet na kole
5. 8. 2020 - zábavné odpoledne s M. Nesvadbou
25. 8. 2020 - výlet na kole
29. 8. 2020 - výlet na Karlštejn, vojenské muzeum
příměstské tábory, skatepark, koupání v bazénu

Září 2020
1. 9. 2020 - koncert k prvnímu školnímu dni
4. 9. 2020 - Pohádkový les
5. 9. 2020 - jízda historických vozidel do vrchu
10. 9. 2020 - oslava narozenin
11. 9. 2020 - vaření: ovocné poháry, oslava narozenin
13. 9. 2020 - oslava narozenin
16. 9. 2020 - vaření: palačinky s ovocem, výlet do Mníšku pod Brdy
17. 9. 2020 - workshop z Rudolfina
19. 9. 2020 - Historický průvod Elišky Přemyslovny
21. 9. 2020 - vaření: pomazánka na jednohubky, oslava výročí tet
23. 9. 2020 - výlet do pražské ZOO
29. 9. 2020 - výlet do ,,Království železnic“
Kroužky: SK Slavoj (fotbal), keramika
Říjen 2020
7. 10. 2020 - oslava narozenin
7. 10. 2020 - výlet vlakem podél Vltavy
20. 10. 2020 - vaření: bábovka
21. 10. 2020 - oslava narozenin
29. 10. 2020 - Slavnost dýní
30. 10. 2020 - výlet ,,Čertovy hlavy“ Liběchov

Listopad 2020
3. 11. 2020 - výlet na kole
6. 11. 2020 - výlet do Českého středohoří
11. 11. 2020 - oslava narozenin
20. 11. 2020 - výlet ,,Čertovy hlavy“ Liběchov
23. 11. 2020 - vaření: koláčky
24. 11. 2020 - muzikoterapie
27. 11. 2020 - výlet do Srbska

Prosinec 2020
2. 12. 2020 - divadlo Minor (pohádka o víle Evelínce)

3. 12. 2020 - oslava narozenin
5. 12 .2020 - Mikuláš, anděl a čert
9. 12. 2020 - návštěva Technického muzea
10. 12. 2020 - muzikoterapie, výlet do dětského domova v Unhošti
11. 12. 2020 - vaření: vánoční cukroví
12. 12. 2020 - výroba vánočních ozdob
13. 12. 2020 - divadlo
13. 12. 2020 - vaření: vánoční cukroví
14. 12. 2020 - předvánoční posezení, (zdobení stromečku, koledy, vánoční zvyky, dárečky)
15. 12. 2020 - vaření: vánoční cukroví
16. 12. 2020 - oslava narozenin
17. 12. 2020 - muzikoterapie
23. 12. 2020 – Hasičské odpoledne - prohlídka hasičských aut, přednáška o práci hasičů
24. 12. 2020 - Štědrý den (nadílka, koledy, vánoční zvyky)
28. 12. 2020 - výlet - vánoční výzdoba na Malé Straně
30. 12. 2020 - skatepark
31. 12. 2020 – skatepark, oslava Nového roku

12. OPRAVY, REKONSTRUKCE A INVESTICE
V prosinci 2020 byla započata investiční akce Sanace suterénu a oprava terasy v celkové
předpokládané hodnotě 4.452 tis. Kč.
V rámci údržby objektu bylo nutné opravit zanesené potrubí kanalizace, byla provedena
výměna čerpadla kanalizace. Dále byla provedena oprava robotu v kuchyni, malé sušičky,
mandlu, sekačky na trávu, plynového kotel ve 3. NP, byly vyměněny plotýnky u sporáku.
Byly opraveny posuvné dveře v dětském domově i ZDVOP, kování oken, žaluzií a sítí na
oknech a čerpadlo sanitárních technik na ZDVOP. Na fyzioterapii byl opraven přístroj na
magnetoterapii.
Pravidelně jsou prováděny potřebné revize na všech elektrických zařízeních a revize kotlů,
výtahu a plošiny. U výtahu byly vyměněny baterie.
Automobil Jetti je pravidelně servisován a prošel STK.

13. HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY
Příjmy: 24.336.901,- Kč
Výdaje: 23.752.918,- Kč
úspora ÚZ 91 ve výši: 583.983,- Kč
a) Materiálové výdaje: 792.705,- Kč složeny z:
✓ materiál:

551.223,-

✓ potraviny:

217.419,- Kč

✓ prádlo, oděv, obuv: 24.063,- Kč
b) Nemateriálové výdaje: 969.708,- složeny z:
✓ poštovní služby, telefony, internet: 58.957,✓ energie: 443.140,- Kč
✓ cestovné a doprava: 7.011,- Kč
✓ výukové a ozdravné pobyty dětí, muzikoterapie: 75.423,- Kč
✓ ostatní služby (spojené s provozem, zpracování mezd a jiné): 211.148,- Kč
✓ opravy a udržování: 174.029,-

c) Osobní výdaje: 20.850.588,- Kč jsou složeny z:
✓ Platy zaměstnanců, dohody: 15.548.400,- Kč
✓ Odvody na sociálním pojištění a zdravotní pojištění: 4.928.340,- Kč
✓ Ostatní osobní výdaje (FKSP, jiné): 373.848,- Kč
d) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně drobného: 942.127,Kč
e) Pojistné: 71.882,- Kč
f) Jiné provozní náklady: 125.908,- Kč
Z celkových nákladů ÚZ 91 bylo hrazené/dofinancované za ZDVOP ÚZ 13307, 5.505.149,Kč.
Organizace zapojila své výnosy v celkové výši 2.141.732,- Kč oproti nákladům.
Celkové náklady organizace za kompletní IČO v roce 2020 činily: 28.690.441,- Kč.
Z toho náklady rozděleny, pokryty kompletními výnosy.
ÚZ 91: 23.752.918,- Kč
ÚZ 13307: 2.721.333,- Kč
ÚZ 127: 334.132,- Kč
Náklady zapojené mimo ÚZ: 1.882.058,- Kč

14. DLOUHODOBÉ CÍLE
✓ Pokračovat v transformaci CCHM v duchu nových trendů a legislativy s důrazem na
poskytování kvalitních služeb dětem a jejich rodinám;
✓ Zvýšit dostupnost služeb pro rodiny s dětmi (odlehčovací služby, krizové služby
apod);
✓ Poskytovat komplexní péči ohroženému dítěti a zajišťovat všechny jeho potřeby;
✓ Přispět k pozitivnímu vývoji dítěte a rozvoji jeho osobnosti;
✓ Rozvíjet potenciál dítěte;
✓ Pomoci hledat řešení sociální situace rodiny dítěte, podílet se a spolupracovat na
rychlém propuštění dítěte do stabilního prostředí;

✓ Získávat důvěru rodičů, aby se na CCHM s jeho odborníky obraceli se žádostmi o
pomoc a radu při řešení svých problémů;
✓ Zkvalitňovat poskytovanou péči a činnosti;
✓ Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců;
✓ Udržitelným způsobem pečovat o svěřený majetek;
✓ Hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

15. ZÁVĚR
V roce 2020 podpořilo CCHM celkem 25 dětí. I když do naší práce výrazně zasáhla covidová
pandemie, první čtyři děti přešly v rámci transformace do komunitního bytu. Tento krok by
nebyl možný bez intenzivní podpory našeho zřizovatele – hlavního města Prahy. V rámci naší
výjimečné součinnosti budeme v příštím roce v transformaci pokračovat.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali, projevili zájem o život dětí umístěných v našem
zařízení a přispěli věcnými i finančními dary či dobrovolnou činností. Velmi si této podpory
vážíme.

V Praze dne 28. 6. 2021

podepsal
Ing. Radka Digitálně
Ing. Radka Soukupová
Datum: 2021.06.28
Soukupová 16:53:39 +02'00'

Ing. Radka Soukupová
ředitelka
Centrum služeb pro rodinu a dítě
a dětský domov Charlotty Masarykové

