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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZDVOP
Název: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Centra služeb pro rodinu a dítě a
dětského domova Charlotty Masarykové
Sídlo: ul. U Včely 176, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00
Pověření: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Centra služeb pro rodinu a dítě a
dětského domova Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5 (dále jen ZDVOP) v souladu
se zřizovací listinou Centra služeb pro rodinu a dítě a dětského domova Charlotty
Masarykové, (dále jen CCHM) a na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
(Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 426, ze dne 27. 3. 2007, Rozhodnutí MHMP č. j.
1214051/2013 ze dne 18. 10. 2013).
Počet lůžek: 10
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: Mgr. Hana Hrabětová
Mobilní číslo pro oddělení ZDVOP od 15:00 do 18:00 hodin: +420 736 456 236
Krizové mobilní číslo ZDVOP: +420 776 439 368
Personální obsazení CCHM:
9 (8,5 úvazku) pracovnic v přímé péči (splňující § 49a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně, ve znění pozdějších předpisů),
1 sociální pracovnice (splňující § 110 a násl. zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů)
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2 ÚVODNÍ SLOVO
Předkládaná Výroční zpráva Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Centra služeb pro
rodinu a dítě a dětského domova Charlotty Masarykové za rok 2021 je uceleným přehledem
činnosti tohoto zařízení.
Krizová pomoc, kterou ZDVOP nabízí, zajišťuje podporu dětem, které se ocitly v těžké
životní situaci vyžadující okamžité řešení. Zařízení funguje celoročně a nepřetržitě 24 hodin
denně. Péči o děti by neměla překročit 6 měsíců. Měla by být krátkodobá se zaměřením na
intenzivní práci nejenom s dítětem, ale i s širší rodinou. V roce 2021 bylo do našeho zařízení
umístěno 22 dětí, z toho 19 dětí bylo přijato z rodiny, 2 děti ze základní školy a 1 dítě z ulice.
Ze sociálních důvodů byly přijaty 3 děti, ze sociálně-zdravotních důvodů 19 dětí, žádné dítě
nebylo přijato ze zdravotních důvodů. Průměrná doba pobytu v zařízení těchto dětí byla 2,9
měsíců (nejméně 11 hodin, nejdéle 9 měsíců).
Důležitým mezníkem pro fungování ZDVOP bylo rozhodnutí týkající se transformace celého
Centra služeb pro rodinu a dítě a dětského domova, jehož je ZDVOP součástí. V roce 2020
bylo rozhodnuto o změně místa poskytování krizové pomoci na Havlíčkovo náměstí na Praze
3, kde byly k tomuto účelu zrekonstruovány dva byty o velikosti 4+1. Cílem bylo vytvoření
podmínek pro poskytování komunitní péče, která by co nejvíce odpovídala péči v rodině.
Oba byty byly v průběhu roku let 2020-2021 zrekonstruovány, v roce 2021 vybaveny tak, aby
se prostředí co nejvíce blížilo rodinnému modelu. Věková skupina dětí, kterým ZDVOP
CCHM poskytuje ochranu, byla tímto krokem od roku 2022 rozšířena v souladu s dikcí
zákona na 0-18 let.
V prosinci 2021 byla na MHMP podána žádost ke změně místa výkonu sociálně-právní
ochrany dětí, a to na adresu Havlíčkovo náměstí 746/11, Praha 3.
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3 POSLÁNÍ ZDVOP
Posláním ZDVOP CCHM je v souladu s Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o
právech dítěte poskytovat bezpečné zázemí a odbornou pomoc dětem. Pro rok 2021 byly
cílovou skupinou děti zejména ve věku 1 až 11 let, v odůvodněných případech i děti mladší a
starší, maximálně však ve věku do konce I. stupně základní školy.
ZDVOP je provozováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPOD) a příslušnými prováděcími
právními předpisy. 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.
ZDVOP je součástí Centra služeb pro rodinu a dítě a dětského domova Charlotty
Masarykové, příspěvkové organizace hlavního města Prahy. Rozhodnutím MHMP č. j.
1214051/2013 ze dne 18. 10. 2013 obdržel dětský domov pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí. Kapacita ZDVOP je 10 lůžek. Do ZDVOP jsou umísťovány děti z celé České
republiky. Jeho provoz je celoroční a v případě potřeby umístění dítěte je možné volat na
celodenně provozovanou telefonní linku +420 257 920 303 a krizové mobilní číslo +420 776
439 368.
ZDVOP jednoznačně podporuje přirozené sociální prostředí. Prvotním zájmem dítěte, stejně
tak jako jeho právem je, aby rodiče a blízké osoby udržovali s dítětem ve ZDVOP co
nejčastější kontakty. ZDVOP podporuje písemný, telefonický i osobní kontakt. Děti, jejichž
rodiče jsou ve výkonu trestu mají možnost být se svými rodiči v kontaktu i prostřednictvím
skype hovorů.
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.
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Na péči o děti se podílí osoby v přímé péči ve spolupráci s odborným personálem
CCHM:
✓ klinický psycholog,
✓ dětský psycholog
✓ klinický logoped,
✓ fyzioterapeut
✓ speciální pedagogové.
Děti jsou do ZDVOP přijímány:
✓ na žádost zákonného zástupce v rámci uzavřené dohody,
✓ na žádost oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD),
✓ na základě předběžného opatření,
✓ na základě žádosti dítěte.
Pravidla, kdy lze umístění dítěte do ZDVOP odmítnout, respektují požadavky stanovené
zákonem o SPOD a nejsou v žádném ohledu diskriminující:
✓ Do ZDVOP nelze přijmout dítě, které věkem neodpovídá cílové skupině ZDVOP.

Do ZDVOP CCHM jsou z důvodu vybavení přijímány děti zejména ve věku 1 až 11 let, v
odůvodněných případech i děti mladší a starší, maximálně však ve věku do konce I. stupně
základní školy. Tomuto věkovému rozpětí je také uzpůsoben chod a vybavení ZDVOP. Ve
zcela výjimečných případech lze přijmout i dítě ve věku, který neodpovídá cílové skupině, a
to na nezbytně nutnou dobu. V této situaci ZDVOP spolupracuje s OSPOD a informuje
zákonného zástupce žádajícího o umístění staršího dítěte o existenci jiného ZDVOP.
✓ Do ZDVOP nelze přijmout dítě v případě naplněné kapacity zařízení, která je 10

pobytových míst.
Kapacita zařízení může být krátkodobě překročena pouze v případě, že do péče zařízení jsou
svěřeni sourozenci, pokud je v zařízení volné místo alespoň pro jednoho z nich. Kapacitu
ZDVOP lze rovněž překročit na žádost zřizovatele a udělení výjimky MPSV (§ 42 odst. 3
zákona o SPOD). V případě, že je žádost zákonného zástupce dítěte odmítnuta z důvodu
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naplněné kapacity, je poskytnuta informace o jiných ZDVOP a také o možnosti obrátit se na
příslušný OSPOD, který situaci pomůže řešit.
✓ Do ZDVOP nelze přijmout dítě na základě žádosti zákonného zástupce, pokud

tato žádost nebyla shledána za důvodnou a opodstatněnou, a tedy neodpovídá
poslání ZDVOP.
Tímto postupem se zamezuje zneužití ZDVOP a obsazení pobytového místa pro jiné dítě v
krizové situaci (např. nepřijetí dítěte do MŠ, přechodné omezení provozu MŠ, studijní volno
rodiče, nárazová práce rodiče apod.).
Pobyt dítěte ve ZDVOP zaniká:
✓

ukončením dohody ze strany zákonného zástupce dítěte se ZDVOP;

✓

ukončením dohody ze strany ZDVOP (pomine-li důvod, pro který bylo dítě umístěno a
uzavřena dohoda, nebo není-li zákonným zástupcem dítěte opakovaně respektován
vnitřní řád a další pokyny ZDVOP týkající se péče o děti a provozu zařízení (např.
nerespektování návštěvního řádu, nerespektování dohodnuté doby pobytu mimo
zařízení);

✓

ukončením pobytu na základě rozhodnutí soudu.

Délka pobytu dítěte ve ZDVOP může trvat nejdéle:
✓ 3 měsíce od jeho umístění na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, v případě
opakované žádosti může být dítě přijato do zařízení na další 3 měsíce, ale jen s
předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností;
✓ 6 měsíců, je-li dítě umístěno do ZDVOP na základě žádosti obecního úřadu obce s
rozšířenou působností nebo na základě žádosti dítěte, pokud s pobytem dítěte vyslovil
souhlas rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu;
✓ stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření podle § 13a zákona o SPOD,
kterým byl nařízen pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo po
dobu, po kterou trvá rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku.
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4 CÍLE ZDVOP
Prvotním cílem ZDVOP je okamžitá pomoc potřebným dětem ve spolupráci s OSPOD,
snahou je podporovat jejich návrat do rodiny nebo jejich umístění do náhradní rodinné péče.
ZDVOP poskytuje ochranu a pomoc každému dítěti,
✓ které se ocitlo bez jakékoli péče;
✓ jehož život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen;
✓ které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku;
✓ které je tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané;
✓ které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena
jeho základní práva, a které z uvedených důvodů nemůže setrvat ve své rodině.
Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb včetně
ubytování, v zajištění zdravotních služeb a psychologické a jiné odborné potřebné péče po
dobu stanovenou zákonem. Předním hlediskem sociálně – právní ochrany je zájem a blaho
dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a
péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Cílovou skupinou jsou nejen
děti, ale také jejich rodiče nebo jiné osoby odpovědné za jejich výchovu. Zařízení
spolupracuje s rodinou dítěte, poskytuje jí pomoc a podporu s cílem návratu dítěte zpět do
rodinného prostředí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.
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ZDVOP 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;
✓ speciálně pedagogickou péči;
✓ rehabilitační péči;
✓ sociální péči;
✓ individuální i skupinovou výchovně vzdělávací a terapeutickou péči (včetně
muzikoterapie);
✓ poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte;
✓ zájmovou a poznávací činnost (návštěvy divadel, koncertů, výstav, cirkusů,
výlety, ozdravné pobyty na horách apod.);
✓ výchovně vzdělávací a terapeutické programy;
✓ docházku do MŠ U lékárny 592, Praha 5 – pracoviště Matjuchinova;
✓ docházku do příslušných základních a speciálních škol;
✓ různorodé akce včetně oslav narozenin, Mikuláše a vánoční nadílky.
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5 OBLAST ZDRAVOTNICKÉ PÉČE
Zdravotní péče o děti byla zajišťována smluvně lékařkou a nelékařským zdravotním
personálem s odbornou způsobilostí – osobami v přímé péči. Děti umístěné ve ZDVOP jsou
po nástupu také vyšetřeny rehabilitační pracovnicí, psychologem, logopedem a s ohledem na
individuální přístup je nastaven (za součinnosti zákonného zástupce a OSPOD) plán práce
s dítětem.
Dětem jsou zajišťována potřebná odborná vyšetření ve spolupráci s externími specialisty v
příslušných zdravotnických zařízeních, a to se souhlasem zákonného zástupce.
Počátek roku 2021 a konec roku 2021 byl poznamenán opatřeními proti onemocnění COVID–
19. V ZDVOP neonemocnělo COVID–19 žádné z dětí.
V případě onemocnění se většinou se jednalo o onemocnění dýchacích cest. Jedno dítě bylo
po dobu 3 dnů hospitalizováno z důvodu operačního výkonu (zavedení ventilační trubičky).
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6 OBLAST LOGOPEDICKÉ PÉČE A PSYCHOLOGICKÉ PÉČE
ZDVOP zajišťuje umístěným dětem logopedickou péči. Diagnostiku a terapii provádí
klinický logoped, který je zaměstnancem CCHM. V roce 2021 proběhla logopedická
intervence ve ZDVOP celkem 25krát. Cílem intervence bylo posouzení aktuálního stavu
komunikační schopnosti dětí a následná terapie narušené komunikační schopnosti. Pravidelná
procvičování s dětmi zajišťuje výchovná sestra, která s klinickým logopedem úzce
spolupracuje.
Stejně tak v souladu se zákonem zajišťuje ZDVOP umístěným dětem psychologickou péči
klinickým psychologem (viz tabulka psychologické péče).

Evidence činnosti psychologa ve ZDVOP CCHM v roce 2021
Druh činnosti

Počet sezení

Počet hodin

1 Vstupní vyšetření dětí

18

72

2 Kontrolní vyšetření dětí

1

4

3 Výstupní vyšetření dětí

3

12

4 Terapeutická práce s dětmi

59

59

5 Metodické konzultace s pracovnicemi v přímé péči

3

3

6 Návštěvy v rodinách

0

0

7 Poradenská a terapeutická práce s rodiči

2

2

8 Konzultace s vybranými zájemci o NRP

5

5

9 Konzultace s pracovníky OSPOD

5

5

10 Konzultace se stážisty

0

0

11 Konzultace s dobrovolníky

0

0

12 Vyžádané psychologické zprávy

0

0

13 Intervizní týmové porady o dítěti

0

0

14 Konzultace s pracovníky spolupracujících institucí (škola,
azylový dům, aj.

4

4
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7 OBLAST SOCIÁLNÍ
Sociální poradenství je poskytováno sociální pracovnicí na 1,0 úvazku.

8 STATISTICKÁ DATA
Za r. 2021 bylo do ZDVOP přijato celkem 22 dětí
✓ z rodiny

19 dětí

✓ odjinud (škola, ulice)

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

2 děti

✓ žádosti rodičů (dohoda)

10 dětí

✓ žádost OSPOD (se souhlasem rodičů)

10 dětí

✓ rozhodnutí soudu ve věci

0 dětí

Věk těchto dětí byl při přijetí:
✓ do 1 roku

1 dítě

✓ od 1 do 3 let

5 dětí

✓ nad 3 roky

16 dětí

Přijetí těchto dětí dle trvalého pobytu rodičů:
✓
✓
✓

16 dětí
5 dětí
1 dítě

Praha 1-20
Žehuň
Kadaň

Propuštěno v daném období (r. 2021) bylo celkem 24 dětí:
✓ zpět do vlastní rodiny

10 dětí

✓ do DDÚ

2 děti

✓ do jiného dětského domova

5 dětí

✓ do péče třetí osoby

1 dítě

✓ překlad ze ZDVOP do jiného ZDVOP

1 dítě

✓ do přechodné pěstounské péče

3 děti

✓ do pěstounské péče

2 děti

Přehled přijatých sourozeneckých skupin v roce 2021:
•

dvoučlenná sourozenecká skupina

4

•

tříčlenná sourozenecká skupina

3

•

čtyřčlenná sourozenecká skupina

0

•

pětičlenná sourozenecká skupina

1

Stav ke dni 31. 12. 2021:
Ke dni 31. 12. 2021 bylo na ZDVOP umístěno celkem 10 dětí.
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Věkové složení těchto dětí bylo:
✓ do 1 roku
✓ od 1 do 3 let
✓ nad 3 roky

0 dětí
3 děti
5 dětí

9 POROVNÁNÍ LET 2019, 2020 A 2021
Graf č. 1: Porovnání průměrné délky pobytu ve ZDVOP roce 2019, 2020 a 2021
Porovnání průměrné délky pobytu ve ZDVOP
měsíce

2019
4

2020
5,3

2021
2,9

Graf č. 2: Porovnání počtu přijatých dětí ve ZDVOP v roce 2019, 2020 a 2021
Do ZDVOP přijato dětí:
z rodiny
odjinud (ZDVOP, PP, škola,
ulice)
celkem

2019
33

2020
17

2021
19

2
35

4
21

3
22
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Graf č. 3: Porovnání formy přijetí do ZDVOP v roce 2019, 2020 a 2021
Děti přijaty na základě:
rozhodnutí soudu o předběžném
opatření
žádosti rodičů (dohoda)
žádost OSPOD (se souhlasem rodičů)
rozhodnutí soudu ve věci

2019

2020

2021

3
18
12
2

9
3
9
0

2
10
10
0

Graf č. 4: Porovnání věku přijatých dětí do CCHM v roce 2019, 2020 a 2021
Věk dětí při
přijetí:

2019

2020

2021
15

do 1 roku
od 1 do 3 let
nad 3 roky

4
8
23

3
8
10

1
5
16

Graf č. 5: Přehled přijetí dětí do CCHM dle trvalého pobytu v roce 2019, 2020 a 2021
Přijetí těchto dětí dle trvalého pobytu
rodičů:
Praha 1-20
Žehuň
Kadaň
Stochov
Dobříš
Říčany
Plzeň
Kladno
Mikulášovice
Aš
Beroun
Opava
Vrané nad Vltavou
Slovenská republika, Muľa
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Graf č. 6: Propuštění dětí ze ZDVOP v roce 2019, 2020 a 2021
Propuštěno v daném období:
zpět do vlastní rodiny
do DDÚ
do jiného dětského domova
do péče třetí osoby
překlad ze ZDVOP do jiného
ZDVOP
do přechodné pěstounské péče
do pěstounské péče
do další institucionální péče
celkem
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Graf č. 7: Přehled počtu umístěných sourozeneckých skupin 2019, 2020 a 2021
Přehled přijatých sourozeneckých
skupin:
dvoučlenná sourozenecká skupina
tříčlenná sourozenecká skupina
čtyřčlenná sourozenecká skupina
pětičlenná sourozenecká skupina

2019
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3
0
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10 ŠKOLENÍ, KURZY, KONFERENCE
Na základě stanoveného plánu vzdělávání každá pracovnice v přímé péči splnila minimálně
18 hodin potřebného rozsahu vzdělávání, sociální pracovnice se vzdělávala 24 hodin.
Přehled vzdělávání zaměstnanců (témata)
✓ Změny v personální a mzdové problematice od roku 2021
✓ První pomoc
✓ Poruchy chování dětí a dospívajících
✓ Poruchy chování dětí a dospívajících II.
✓ Práva dětí
✓ FKSP ve školách a školských zařízeních (video seminář)
✓ Práce s dítětem s vývojovým opožděním s využitím teorií učení
✓ Školení zaměstnanců BOZP
✓ Syndrom zavrženého rodiče
✓ Identita dítěte v náhradní rodinné péči
✓ Deset prvků deinstitucionalizace
✓ Pracovní právo
✓ Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace
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✓ Očkování - úloha všeobecné a dětské sestry
✓ Vývoj ve složení kojeneckých formulí s ohledem na poslední poznatky vědeckých
výzkumů
✓ Biotika ve výživě kojenců - nové trendy
✓ Investice do dětí
✓ Zvládání vyzývavého chování

11 HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY
V roce 2021 byla kapacita ZDVOPU zařízení téměř plně obsazena. ZDVOP je financován
z několika finančních zdrojů.
Příjmy:
Státní dotace ZDVOP (ÚZ 13307) 2.563 tis. Kč složena z:
a) Dotace z jiných orgánů státní správy: 1.838 tis. Kč;
b) Poskytnutá dotace MPSV: 725 tis. Kč;
Příspěvek zřizovatele (ÚZ 91) dofinancováno: 5.171 tis. Kč.
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Výdaje:
a) Materiálové výdaje: 287 tis. Kč složeny z:
✓ materiál: 3 tis. Kč
✓ potraviny: 269 tis. Kč;
✓ prádlo, oděv, obuv: 15 tis. Kč
b) Osobní výdaje: 7 447 tis. Kč složeny z:
✓ Platy zaměstnanců: 5.360 tis. Kč
✓ Pracovní neschopnost: 85 tis. Kč
✓ Odvody na sociálním pojištění: 1.329 tis. Kč
✓ Odvody na zdravotní pojištění: 482 tis. Kč
✓ Ostatní osobní výdaje (dohody): 83 tis. Kč
✓ Jiné osobní výdaje (FKSP): 108 tis. Kč

V příloze výroční zprávy uvádíme výkaz výdajů a ztrát za celou organizaci.

12 PERSPEKTIVY ROZVOJE
✓ V roce 2022 dojde k přemístění ZDVOP do dvou bytů v rámci běžné zástavby. Tím bude
péče o děti zajišťována v přirozených podmínkách, nikoliv v ústavním prostředí.
✓ ZDVOP bude zajišťovat sociálně-právní ochranu o děti od 0 do 18 let (nyní ZDVOP
zajišťuje sociálně právní ochranu dětí pouze do 0 až 11 let).
✓ V 1. pololetí roku 2022 bude provedena revize Standardů kvality sociálně-právní ochrany
dětí při poskytování sociálně právní ochrany zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc.
✓ Bude rozvíjena podpůrnou expertní platforma s odbornými pracovišti péče o dítě,
neziskovými organizacemi, dobrovolníky i laickou veřejností.
✓ Bude rozvíjen dobrovolnický program zajišťovaný ve spolupráci s organizací ADRA, o. p.
s.
✓ Bude rozvíjena odborná úroveň osob v přímé péči účastí na seminářích, kurzech a
konferencích.
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13 ZÁVĚR
V roce 2021 podpořilo Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Centra služeb pro
rodinu a dítě a dětského domova Charlotty Masarykové 22 dětí v krizové situaci. Děkujeme
všem, kteří nám v této nelehké práci pomáhali a podpořili nás věcnými i finančními dary či
dobrovolnou činností. Velmi si této podpory vážíme.

V Praze dne 30. 6. 2022

Digitálně podepsal

Radka
Ing. Radka Ing.
Soukupová
Soukupová Datum: 2022.06.30
15:46:08 +02'00'

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