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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CCHM
Název: Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové
Sídlo: U Včely 176, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00
Zřizovatel: Hlavní město Praha
IČO: 00874957
Datová schránka: sfe7ead
Právním forma: příspěvková
Počet lůžek DD: 25, z tohoto počtu je 10 vyčleněno pro Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP)
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 režim zdravotní, režim školský: Mgr. Lenka Dvořáková
Sociální pracovnice ZDVOP: Mgr. Hana Hrabětová
Mobilní číslo pro oddělení DD (režim zdravotní) od 15:00 do 18:00 hodin: +420 737 862
596
Mobilní číslo pro oddělení ZDVOP (režim ZDVOP) od 15:00 do 18:00 hodin: +420 736
456 236
Mobilní číslo pro oddělení DD (režim školský) od 15:00 do 18:00 hodin: +420 773 749
942
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.

Dne 16. 11. 2020 došlo ke změně zřizovací listiny Dětského domova Charlotty Masarykové. S
vydáním nové zřizovací listiny došlo ke změně názvu organizace, která se nyní jmenuje
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a došlo také k
rozšíření hlavní činnosti, co do poskytování služeb. 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 ve vysoce kvalitních
pobytových službách komunitního typu.

Zařízení prochází transformací, která spočívá v náhradě ústavní péče péčí komunitní. Cílem je
postupný přechod dětí do komunitních bytů. Děti z režimu dětského domova jako zdravotního
zařízení postupně přecházejí do režimu dětského domova jako zařízení školského.
V komunitních bytech budou spolu vyrůstat maximálně čtyři děti za podpory osmi
vychovatelů.
V 1. pololetí 2021 byly první čtyři děti přeloženy v rámci dětského domova z režimu
zdravotního do režimu školského. V bytě mají děti vytvořeno zázemí, které je blízké rodině
a děti zde mají možnost zažívat a osvojovat si chod běžné domácnosti. Z takového prostřední
budou děti lépe připraveny na samostatný život v dospělosti. Cílem 1. fáze transformace je
přesunout všechny děti do komunitní formy bydlení, a to i děti setrvávající dočasně na
krizových lůžkách ve ZDVOP.

3 HLAVNÍ ČINNOST CCHM
Hlavní činností CCHM je dle zřizovací listiny:
• 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.
• 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.
• 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 v dětském domově jako školském zařízení 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.
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 žádosti zřizovatele a zapsalo tuto bytovou
jednotku jako dětský domov do rejstříku škol a školských zařízení s nejvyšším povoleným
počtem čtyř lůžek. Od 1. 4. 2021 byla do komunitního bytu převedena první rodinná skupina.
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 dítě s vážným fyzickým postižením.
Pro děti s potřebou krizové intervence byly zrekonstruovány dva velké byty na Praze 3, do
nichž bude služba přesunuta na začátku roku 2022.
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 2 děti z režimu ústavní péče ve ZDVOP (krizová lůžka) umístěny do pěstounské
péče, 3 děti do přechodné pěstounské péče a 10 dětí se vrátilo do vlastní rodiny.
Posláním zařízení 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 dětského domova jako zdravotnického zařízení (viz
zákon č. 372/2011 Sb., 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 dětském domově jako školském zařízení (viz zákon č. 561/2004 Sb., školský
zákon, ve znění pozdějších přepisů) mají svého smluvního praktického lékaře pro děti a
dorost. V tomto režimu a děti pečují vychovatelé.
Prioritou u dětí umístěným 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 děti, byť umístěné do různých režimů, mají v případě potřeby možnost v CCHM
navštěvovat fyzioterapii.

Dětem jsou zajišťována potřebná odborná vyšetření ve spolupráci s externími specialisty v
příslušných zdravotnických zařízeních. Zejména v režimu ZDVOP jsou odborná vyšetření
zajišťována až po souhlasu zákonného zástupce.

V průběhu roku 2021 jedno dítě onemocnělo onemocněním COVID-19. Nevyskytla se ale
žádná jiná vážná infekční onemocnění, většinou se jednalo o onemocnění dýchacích cest.
Přehled nemocnosti za rok 2021
5 infekty horních cest dýchacích
2 angíny
1 zánět středního ucha
1 zánět ušního boltce
1 obstrukční bronchitida
1 furunkl
1 COVID-19
1 zánět vnitřního ucha (Otitis)
3 varicella
1 Covid - 19

Hospitalizace: Hospitalizovány byly 4 děti, 1 dítě po dobu 4 dnů na pediatrickém oddělení
FN Motol z důvodu akutního onemocnění, 1 dítě po dobu 3 dnů z důvodu operačního výkonu
(zavedení ventilační trubičky), 1 dítě z důvodu operace zánětu ušního boltce a 1 dítě z důvodu
obstrukční bronchitidy.
Za sledované období bylo provedeno/zajištěno celkem:
22 vstupních prohlídek
24 výstupních prohlídek
11 preventivních prohlídek (dále jen PP): 1x PP ve třech letech, 4x PP v pěti letech,
4x PP v sedmi letech, 1x PP v deseti letech, 1x PP v jedenácti letech
18 pravidelných očkování
93 ambulantních vyšetření: 13x oční, 2x endokrinologie, 19x zubní, 8x dětská
psychiatrie, 6x dětská neurologie, 6x ortopedie, 9x chirurgie, 5x hematologie, 0x
kardiologie, 0x alergologie, 2x foniatrie, 6x ORL, 9x kožní, 8x laboratoř)

Využití lůžkového fondu celkem:
• Počet lůžkodnů 1-12/2021 (plán)
• Počet lůžkodnů 1-12/2021 (skutečnost)
• Využití lůžkového fondu za I. pololetí roku 2021 bylo

7 949
7 833
98,5 %

z toho DD v obou režimech:
• počet lůžkodnů 1-12/2021 (plán)
• počet lůžkodnů 1-12/2021 (skutečnost)
• využití lůžkového fondu za I. pololetí roku 2021 bylo

5 394
5 284
97,9%

z toho ZDVOP:
• počet lůžkodnů 1-12/2021 (plán)
• počet lůžkodnů 1-12/2021 (skutečnost)
• využití lůžkového fondu

2 555
2 549
99,7%

6 OBLAST LOGOPEDICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ PÉČE
CCHM zajišťuje umístěným dětem logopedickou péči. Diagnostiku a terapii provádí klinický
logoped, který je zaměstnancem CCHM. V roce 2021 proběhla logopedická intervence
v dětském domově v režimu zdravotnického zařízení 48x, ve ZDVOP celkem 25x, v dětském
domově v režimu školského zařízení 27x. Cílem intervence bylo posouzení aktuálního stavu
komunikační schopnosti dětí a následná terapie narušené komunikační schopnosti. Pravidelná
procvičování s dětmi zajišťuje sestra pro individuální výchovnou péči, vychovatelé nebo
pracovnice v přímé péči-která s klinickým logopedem úzce spolupracuje.
Stejně tak v souladu se zákonem zajišťuje zařízení umístěným dětem psychologickou péči
klinickým psychologem (viz tabulka psychologické péče).

Evidence činnosti psychologa v DD (zdravotní režim) CCHM v roce 2021
Druh činnosti

Počet sezení

Počet
hodin

1 Vstupní vyšetření dětí

0

0

2 Kontrolní vyšetření dětí

23

92

3 Výstupní vyšetření dětí

0

0

4 Terapeutická práce s dětmi

30

30

5 Metodické konzultace s pracovnicemi v přímé péči

12

12

6 Návštěvy v rodinách

4

4

7 Poradenská a terapeutická práce s rodiči

5

5

8 Konzultace s vybranými zájemci o NRP

3

3

9 Konzultace s pracovníky OSPOD

2

2

10 Konzultace se stážisty

2

2

11 Konzultace s dobrovolníky

0

0

12 Vyžádané psychologické zprávy

6

6

13 Intervizní týmové porady o dítěti

1

2

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

6

6

Evidence činnosti psychologa v DD (školský režim) v roce 2021
Druh činnosti

Počet sezení

Počet
hodin

1 Vstupní vyšetření dětí

0

0

2 Kontrolní vyšetření dětí

8

32

3 Výstupní vyšetření dětí

0

0

4 Terapeutická práce s dětmi

0

0

5 Metodické konzultace s pracovnicemi v přímé péči

4

4

6 Návštěvy v rodinách

0

0

7 Poradenská a terapeutická práce s rodiči

2

2

8 Konzultace s vybranými zájemci o NRP

0

0

9 Konzultace s pracovníky OSPOD

0

0

10 Konzultace se stážisty

0

0

11 Konzultace s dobrovolníky

0

0

12 Vyžádané psychologické zprávy

1

1

13 Intervizní týmové porady o dítěti

0

0

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

2

2

Evidence činnosti psychologa ve ZDVOP 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

7 OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE
Celková kapacita zařízení je 25 lůžek, z nichž 10 je 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.

8 STATISTICKÝ PŘEHLED ROKU 2021
Děti přijaté ve sledovaném období (rok 2021)
Celkem bylo přijato 22 dětí, z toho

•
•
•
•

z rodiny

19 dětí

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

0 dětí

škola, ulice

3 děti

překlad ze ZDVOP CCHM do DD CCHM

0 dětí

Důvody přijetí/pobytu těchto dětí do/v CCHM:

• sociálně – zdravotní
• zdravotní
• sociální

2 děti
0 dětí
20 dětí

Přijetí těchto dětí bylo na základě:

•
•
•
•
•

předběžného opatření soudu

2 děti

nařízení ústavní výchovy

0 dětí

žádosti rodičů (dohody)

10 děti

žádost OSPOD (doplněné o souhlas rodičů)

10 dětí

rozhodnutí soudu ve věci

0 dětí

Věkové složení těchto dětí:
do 1 roku
od 1 do 3 let
nad 3 roky

1 dítě
5 dětí
16 dětí

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

16 dětí
5 dětí
1 dítě

Děti propuštěné ve sledovaném období (v roce 2021):
Celkem bylo propuštěno 24 dětí, z toho:
• zpět do vlastní rodiny
• do adopce
• do pěstounské péče
• do pěstounské péče na přechodnou dobu
• DDÚ
• do jiného dětského domova
• do péče třetí osoby
• předklad ze ZDVOP do ZDVOP

10 dětí
0 dětí
2 děti
3 děti
2 děti
5 dětí
1 dítě
1 dítě

Průměrná doba pobytu dětí v zařízení byla 2,875 (nejméně 11 hodin, nejdéle 9 měsíců)
měsíců).

Stav dětí k 31. 12. 2021:
Ke dni 31. 12. 2021 bylo v CCHM umístěno 23 dětí.
Věkové složení těchto dětí bylo:
• do 1 roku
• od 1 do 3 let
• nad 3 roky

0 dětí
3 děti
20 dětí

Umístění těchto dětí bylo na základě:
• předběžného opatření soudu
• nařízení ústavní výchovy
• žádosti rodičů (dohoda)
• žádosti OSPOD (se souhlasem rodičů)

0 dětí
20 dětí
3 děti
0 dětí.

Dětí se zdravotní zátěží bylo z celkového počtu 23 dětí pobývajících v CCHM k 31. 12. 2021
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 s vážnou zdravotní zátěží, z toho jedno dítě s těžkou motorickou a mentální retardací
včetně mikrocefalie.
Statistický přehled pouze za ZDVOP
Z celkového počtu 25 lůžek CCHM je 10 lůžek vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou
pomoc.
Za rok 2021 bylo do ZDVOP přijato celkem 22 dětí, z toho:
19 dětí

z rodiny
škola, ulice

3 děti

Tyto děti byly přijaty na základě:
předběžného opatření soudu
žádosti rodičů (dohoda)
žádost OSPOD (doplněné o souhlas rodičů)
rozhodnutí soudu ve věci
Věk těchto dětí byl při přijetí:
do 1 roku
od 1 do 3 let

1 dítě
5 dětí

2 děti
10 dětí
10 dětí
0 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 bylo celkem 24 dětí:

zpět do vlastní rodiny
do DDÚ
do jiného dětského domova
do péče 3. osoby
překlad ze ZDVOP do jiného ZDVOP
do přechodné pěstounské péče
do pěstounské péče

10 dětí
2 děti
5 dětí
1 dítě
1 dítě
3 děti
2 děti

Průměrná doba pobytu dětí ve ZDVOP byla 2,875 měsíců (nejméně11 hodin, nejdéle 9
měsíců).
Stav ke dni 31. 12. 2021
Ke dni 31. 12. 2020 bylo na ZDVOP umístěno celkem 8 dětí.
Věkové složení těchto dětí bylo:
do 1 roku
od 1 do 3 let
nad 3 roky

0 dítě
3 děti
5 dětí

Statistický přehled pouze za rodinou skupiny Sulova (dětský domov jako školské
zařízení)
Dne 1. 4. 2021 se 4 děti přestěhovaly z režimu dětského domova jako zdravotnického zařízení
do rodinné skupiny Sulova – dětský domov jako školské zařízení. Tyto děti byly přijaty do
dětského domova na základě rozsudku o nařízení ústavní výchovy.

Statistický přehled pouze za rodinou skupiny Sulova (dětský domov jako školské
zařízení)
Dne 1. 4. 2021 se 4 děti přestěhovaly z režimu dětského domova jako zdravotnického zařízení
do rodinné skupiny Sulova – dětský domov jako školské zařízení. Tyto děti byly přijaty do
dětského domova na základě rozsudku o nařízení ústavní výchovy.
Věkové složení těchto dětí bylo:
do 6 let
od 6 do 10 let

1 dítě
3 děti

9 POROVNÁNÍ LET 2019, 2020 A 2021
Graf č. 1: Porovnání průměrné délky pobytu v zařízení v letech 2019, 2020 a 2021
Průměrná doba pobytu (měsíce):
nejméně
nejvíce
průměr

2019 2020 2021
0,0178 0,0986 0,0151
41
44
9
5
8,1 2,875

Graf č. 2: Porovnání počtu přijatých dětí do zařízení v letech 2019, 2020 a 2021
Přijaté děti:
z rodiny
odjinud (dětský domov, přechodná PP, dlouhodobá PP, ZDVOP)
překlad ze ZDVOP CCHM do DD CCHM
škola, ulice
celkem

2019
36
8
5
0
49

2020
17
4
4
0
25

2021
19
0
0
3
22

Graf č. 3: Porovnání formy přijetí do CCHM v roce 2019, 2020 a 2021
Přijetí těchto dětí bylo na základě:
předběžného opatření soudu
nařízení ústavní výchovy
žádosti rodičů (dohody)
žádosti OSPOD (doplněné o souhlas
rodičů)
rozhodnutí soudu ve věci

2019
7
10
18

2020
9
4
3

2021
2
0
10

12
2

9
0

10
0

Graf č. 4: Porovnání věku přijatých dětí do CCHM v roce 2019, 2020 a 2021
Věkové složení těchto
dětí:
do 1 roku
od 1 do 3 let
nad 3 roky

2019
8
14
27

2020
3
9
13

2021
1
5
16

Graf č. 5: Přehled přijetí dětí do CCHM dle trvalého pobytu v roce 2019, 2020 a 2021
Přijetí dětí dle trvalého pobytu
rodičů:
Praha 1-20
Beroun
Opava
Mikulášovice
Vrané nad Vltavou
Kladno
Aš
Slovenská republika, Muľa
Žehuň
Kadaň
Stochov
Dobříš
Říčany
Plzeň

2019
33
0
0
2
0
2
2
0
0
0
1
4
3
2

2020
10
2
2
2
1
3
2
3
0
0
0
0
0
0

2021
16
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0

Graf č. 6: Přehled místa propuštěné dětí z CCHM v roce 2019, 2020 a 2021
Propuštěno dětí:
zpět do vlastní rodiny
do adopce
do pěstounské péče
do pěstounské péče na přechodnou dobu
do DDÚ
do další institucionální péče
překlad ze ZDVOP CCHM do DD CCHM
do jiného dětského domova
do péče třetí osoby
překlad ze ZDVOP do ZDVOP
celkem

2019
25
0
7
0
0
8
5
0
0
0
45

2020
7
0
5
0
0
6
4
0
0
0
22

2021
10
0
2
3
2
0
0
5
1
1
24

10 ŠKOLENÍ, KURZY, KONFERENCE
a) 1. pololetí roku 2021:
Od ledna 2021 začala být naplňována kvalifikační dohoda uzavřená mezi CCHM a třemi
pracovnicemi ke studium na Universitě Karlově, kurz Celoživotního vzdělávání, obor
speciální pedagogika. Doplnění vzdělání je nezbytné pro práci vychovatele v rodinné
skupině Sulova.
Semináře pro osoby v přímé péči, program průběžného vzdělávání
•

První pomoc

•

Práva dětí

•

Práce s dítětem s vývojovým opožděním s využitím teorií učení

•

Deset prvků deinstitucionalizace (LUMOS)

Individuální účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích:
•

Změny v personální a mzdové problematice od roku 2021

•

FKSP ve školách a školských zařízeních

•

Pracovní právo

•

Očkování – úloha všeobecné a dětské sestry

•

Vývoj ve složení kojeneckých s ohledem na poslední poznatky vědeckých výzkumů

•

Biotika ve výživě kojenců – nové trendy

Účast na akreditovaných kurzech MPSV:
•

Poruchy chování dětí a dospívajících I, II

•

Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace

•

Dítě v pěstounské péči a trauma

Workshop
• Dobrovolnictví u poskytovatelů zdravotních služeb

b) 2. pololetí roku 2021:
Tři zaměstnankyně úspěšně ukončily 2. semestr Kurzu celoživotního vzdělávání na Karlově
univerzitě – obor speciální pedagogika.

Ke stejnému studiu se v 2. pololetí 2021 přihlásily další dvě zaměstnankyně. Jedna z těchto
zaměstnankyň bude mít také uzavřenu kvalifikační dohodu.
Semináře pro osoby v přímé péči, program průběžného vzdělávání
•

Školení zaměstnanců na BOZP a PO

Individuální účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích:
•

Investice do dětí - Lumos (samostudium)

•

Zvládání vyzývavého chování (samostudium)

•

Syndrom zavrženého dítěte

•

Pracovní doba a její právní a mzdové souvislosti

Účast na akreditovaných kurzech MPSV:
•

Poruchy chování u dětí

•

Identita dítěte v náhradní rodinné péči

•

Zvládání verbální agrese a problémového chování

Navázána byla spolupráce s Katedrou sociální práce Filosofické fakulty University Karlovy,
která vyústila v návrh na zapojení do pilotního projektu katedry Service learning.

11 PŘEHLED AKTIVIT DĚTÍ
Skupinové a individuální aktivity dětského domova (režim zdravotní a režim ZDVOP):
Děti se v průběhu roku 2021 účastnily mnoha zájmových akcí, navštěvovaly kroužky na
Zbraslavi. Docházka dětí do kroužků byla poznamenána vyhlášením nouzového stavu. O
prázdninách se čtyři děti účastnily příměstských táborů, které pořádala nezisková organizace
PEXESO z. s.
Uvádíme přehled aktivit dětí:
Leden 2021
5. 1. 2021 - muzikoterapie
- výlet na Kolmanovu skálu
6. 1. 2021 - muzikoterapie
- výlet autem
16. 1. 2021- oslava narozenin
21. 1. 2021 - oslava narozenin
27. 1. 2021 - bobování
Únor 2021
1. 2. 2021 - oslava narozenin
- oslava konce školního roku a vysvědčení - slavnostní odpoledne s dárky a dortem
2. 2. 2021 - výlet do Jílového na rozhlednu
10. 2. 2021 - výlet na vlakové nádraží
12. 2. 2021 - bobování v Břežanech
14. 2. 2021 - bobování na Višňovce
17. 2. 2021 - výlet na oppidum Závist na Zbraslavi
22. 2. 2021 - výlet na Říp
- výlet Posázavským Pacifikem
25. 2. 2021 - výlet do Českého ráje
- výlet na Vyšehrad
Březen 2021
2. 3. 2021 - základy vaření: chléb ve vajíčku s rajčaty
3. 3. 2021 - výlet s pedagogem

4. 3. 2021 - oslava narozenin
12. 3. 2021 - předjarní procházka Belvedérem s cílem projít stanoviště s úkoly
- dětský karneval
16. 3. 2021 - výlet na Petřín
19. 3. 2021 - malování velikonočních vajíček
22. 3. 2021 - oslava narozenin
22. 3. 2021 - odpolední vycházka k Belvedéru
- malování velikonočního beránka a věšení kraslic
26. 3. 2021 - vycházka na kopec Závist

Duben 2021
7. 4. 2021 - pozorování bobrů u Vltavy
9. 4. 2021 - výlet do Chuchle do lesní ZOO
29. 4. 2021 - výlet na zříceninu Okoř
30. 4. 2021 - opékání buřtů
Květen 2021
12. 5. 2021 - lezení na horolezecké stěně
14. 5. 2021 - muzikoterapie
- výlet na zříceninu Okoř
16. 5. 2021 - výlet do Technického muzea
18. 5. 2021 - muzikoterapie
- výlet na hrad Karlštejn
19. 5. 2021 - muzikoterapie
- výlet na rozhlednu Kamenice
21. 5. 2021 - základy vaření: řízky
Červen 2021
4. 6. 2021 - výlet na hrad Zbořený Kostelec
- výlet na zříceninu Okoř
10. 6. 2021 - výlet do Srbska
12. 6. 2021 - ,,Veterán bicykle“ Zbraslav
13. 6. 2021 - sokolníci na zahradě
- workshop ,,Přežití v přírodě“

17. 6. 2021 - Dětský den - zábavné dětské odpoledne
18. 6. 2021 - výlet na skály
20. 6. 2021 - výlet do pražské ZOO
- divadlo v Radotíně
22. 6. 2021 - výlet do pražské ZOO
25. 6. 2021 - lezení na skály
- oslava konce školního roku – návštěva cukrárny
29. 6. 2021 - výlet ,,Mirakulum“
Červenec 2021
1. 7. 2021 - lanové sportovní centrum v Modřanech
2. 7. 2021 - oslava narozenin kamaráda
9. 7. 2021 - výlet na dětské hřiště u Vltavy
16. 7. 2021 - výlet na letiště

17. 7. 2021 - dopoledne plné her a soutěží na zahradě
21. 7. 2021 - výlet na zříceninu Okoř
22. 7. 2021 - výlet do Lipenců - domácí zvířátka, Lukáš kadeřnictví
23. 7. 2021 - výlet na Petřín
25. 7. 2021 - divadélko v Radotíně - ,,Pověsti české“
26. 7. 2021 - návštěva Muzea fantastických iluzí
27. 7. 2021 - modřanské dětské hřiště
28. 7. 2021 - výlet na Černolitské skály
29. 7. 2021 – návštěva Muzea Lega
31.7.2021 - výlet do pražského sportovního areálu –,,Rugby“, grilování
Skatepark, koupání v bazénu na zahradě

Srpen
3. 8. 2021 - návštěva Muzea smyslů v Praze
4. 8. 2021 - výlet do DD Ledce
5. 8. 2021 - Karlův most
6. 8. 2021 - opékání buřtů na zahradě
7. 8. 2021 - náplavka v Praze – krmení labutí
8. 8. 2021 - návštěva Národního muzea v Praze
11. 8. 2021 - pozorování přírody v lese (druhy stromů)
12. 8. 2021 - výlet do ZOO
14. 8. 2021 - oslava narozenin
17. 8. 2021 - divadelní představení na zahradě
18. 8. 2021 - přívoz po Vltavě
19. 8. 2021 - oslava narozenin
27. 8. 2021 - výlet na Sázavu
29. 8. 2021 - výlet - Mníšecký zámek
Září 2021
1. 9. 2021 - oslava začátku školního roku, hry a hudební představení v parku na Zbraslavi
3. 9. 2021 - ,,Pohádkový les“ na Zbraslavi
4. 9. 2021 - historická auta na Zbraslavi, závod Zbraslav – Jíloviště
5. 9. 2021 - Kampa, keramické trhy

7. 9. 2021 - Posázavská stezka
11. 9. 2021 - výlet - Černolické skály
15. 9. 2021 - oslava narozenin
17. 9. 2021 - opékání buřtů
17. 9. 2021 - výlet k Sázavě
18. 9. 2021 - průvod Elišky Přemyslovny na Zbraslavi
24. 9. 2021 - výlet na hrad Tetín
26. 9. 2021 - návštěva divadélka v Radotíně
kroužky: ,,Atletáček“ - NNO Pexeso, pohybové hry, v rámci MŠ grafomotorika
Říjen 2021
1. 10. 2021 - dopoledne výlet do dětské herny ,,Toboka“ Fantasy na Zličíně
- odpoledne workshop pro děti (firma Urgent)
5. 10. 2021 - oslava narozenin
7. 10. 2021 - oslava narozenin
8. 10. 2021 - muzikoterapie
- odpoledne výlet do Únětic
16. 10. 2021 - drakiáda v ,,Borovičkách“ na Zbraslavi
19. 10. 2021 - výlet Hlásná Třebáň
20. 10. 2021 - slavíme narozeniny kamaráda
26. 10. 2021 - zápas lakros
27. 10. 2021 - výlet na rozhlednu ,,Studený vrch“
28. 10. 2021 - Koněpruské jeskyně
30. 10. 2021 - loutkové divadlo na Zbraslavi
31. 10. 2021 - divadlo Radotín
kroužky: ,,Atletáček“ - NNO Pexeso, pohybové hry, v rámci MŠ grafomotorika

Listopad 2021
3. 11. 2021 - lampionový průvod na Zbraslavi s podvečerním programem
7. 11. 2021 - zábavné odpoledne pro děti
10. 11. 2021 - slavíme narozeniny kamarádky
12. 10. 2021 - výlet do Davle

14. 11. 2021 - narozeniny kamaráda
23. 11. 2021 - opět slavíme narozeniny
kroužky: ,,Atletáček“ - NNO Pexeso, pohybové hry, v rámci MŠ grafomotorika

Prosinec 2021
2. 12. 2021 - vyrábíme vánoční výzdobu
3. 12. 2021 - slavíme narozeniny kamaráda
5.12.2021 - výlet do Prahy – mikulášské představení v divadle ,,Na Fidlovačce“
- mikulášská nadílka v domově
8.12.2021 - muzikoterapie
10. 12. 2021 - muzikoterapie
- odpoledne výlet Vraný nad Vltavou
14. 12. 2021 - muzikoterapie
16. 12. 2021 - předvánoční setkání, zpívání koled, japonské kvarteto
18. 12. 2021 - divadélko v DD
24. 12. 2021 - slavnostní Štědrý den

31. 12. 2021 – oslava konce roku, písničky, pohádky
kroužky: ,,Atletáček“ - NNO Pexeso, pohybové hry, v rámci MŠ grafomotorika
Pravidelné akce pro děti:
oslavy narozenin, muzikoterapie, návštěvy dobrovolníků, hry na zahradě a v tělocvičně,
procházky po okolí, drobné nákupy s dětmi, pravidelné vycházky a výlety s
vychovateli/speciálními pedagogy, návštěvy skateparku.
U starších dětí ve ZDVOP probíhají nadále samostatné vycházky.
Skupinové a individuální aktivity rodinné skupiny Sulova (školský režim):
Duben 2021
1. 4. 2021 - stěhování do bytu, seznámení s bytem
2. 4. 2021 - barvení velikonočních vajíček
3. 4. 2021 - kreslení velikonočních motivů
4. 4. 2021 - historie a zvyky Velikonočních svátků
5. 4. 2021 - koledování
6. 4. 2021 - malování motivů jara
7. 4. 2021 - Mezinárodní den zdraví
8. 4. 2021 - natáčení v bytě
10. 4. 2021 - výlet na kolech na Cukrák
11. 4. 2021 - výlet na Vyšehrad
- nácvik chování ve městě, dopravní pravidla, historie a pověsti Vyšehradu
12. 4. 2021 - správná výživa (ovoce, zelenina)
13. 4. 2021 - výuka na skateboardu ve skateparku
14. 4. 2021 - výlet na koloběžkách
16. 4. 2021 - hry na hřišti – prolézačky, házení na cíl
18. 4. 2021 - výlet na koloběžkách
19. 4. 2021 - oslava narozenin
21. 4. 2021 - základy nakupování
22. 4. 2021- cyklovýlet
24. 4. 2021 - výlet do dendrologické zahrady Průhonice – poznávání květin

25. 4. 2021 - výlet do ZOO Chuchle
26. 4. 2021 - cyklovýlet
- základy nakupování (základní druhy potravin)
30. 4. 2021 - oslava svátku Čarodějnic – pověsti, pohádky, opékání buřtů

Květen 2021
2. 5. 2021 - posilování, překonávání sebe sama
3. 5. 2021 - sportovní soutěže (skoky, hody, běhy)
4. 5. 2021 - oslava narozenin
8. 5. 2021 - výlet do lesoparku Hvězda
10. 5. 2021- vycházka Belveder, studánka – vysvětlení potřeby vody
11. 5. 2021 - nákup a sázení květin do květináčů
12. 5. 2021 - kreslení na téma voda
14. 5. 2021 - vytváření portrétů
15. 5. 2021 - modelářský den na Klínci (dětské soutěže, střelba ze vzduchovky)
20. 5. 2021 - sázení rajčat
21. 5. 2021 - sledování MS v hokeji (význam fandění, vlastenectví)
22. 5. 2021 - výlet do Kunratic (procházka parkem, hřiště, rybník – krmení kachen)
29. 5. 2021 - výlet do Černošic – poznávání zvířat (slepice, křečci, hrdličky, kanárek)

kroužky: SK Slavoj Zbraslav

Červen 2021
1. 6. 2021 - výlet na dětský den na Jílovišti
5. 6. 2021 - výlet na farmu Klínec (dojení koz, výrobky z mléka)
6. 6. 2021 - výlet do Divoké Šárky (šplhání do kopce, po skalách, poznávání rostlin)
9. 6. 2021 - fotbalový zápas v Podolí, procházka Kavčí hory
11. 6. 2021 - výlet na Klínec (koupání v bazénu, potápění, základy plavání)
12. 6. 2021 - výlet na Klínec (koupání v bazénu, potápění, základy plavání)

17. 6. 2021 - Dětský den na zahradě dětského domova
18. 6. 2021 - výlet na Klínec (koupání v bazénu, potápění, základy plavání)
19. 6. 2021 - jízda na kolech, dopravní předpisy
26. 6. 2021 - společný oběd v restauraci (stolování, oslava konce školního roku)
27. 6. 2021 – výlet na Klínec (koupání v bazénu, potápění, základy plavání)
30. 6. 2021 - výlet na kole podél Vltavy do Modřan, SK Slavoj

Červenec 2021
2. 7. 2021 - výlet Zruč nad Sázavou - Včelí hrad, Vodní přehrada, Kuličkárna, Rozhledna
Babka
5. - 11. 7. 2021 - výjezdní pobyt pod stanem - Sedlec - výlety Zlíkov, koupaliště, zubří ohrada,
procházky
13. 7. 2021 - koupaní jezero Lipence
16.7. 2021 - koupaliště - plavání, potápění, hry
17. - 30. 7. 2021 - sportovní tábor Kniha džunglí - Milevsko

Srpen 2021
2. 8. 2021- zátěžový pochod Skalka - Dobřichovice
3. 8. 2021 - výlet Svatý Jan pod Skalou - vyhlídka, důlní muzeum, jízda vláčkem
4. 8. 2021 - výlet vlakem Černošice Třebáň, kluci kino Space Jam
7. 8. 2021 - výlet Modřanská rokle
9. 8. 2021 - 13.8.2021 - příměstský tábor hiporehabilitace
9. 8. 2021 - 13.8.2021 - příměstský tábor fotbal
14. 8. 2021 - výlet plavecký bazén Podolí
16. 8. 2021 - výlet ZOO Brno
17. 8. 2021 - výlet lázně Luhačovice
18. 8. 2021 - zátěžový výšlap Radhošť
19. 8. 2021 - zoo Lešná
20. 8. 2021- zřícenina hradu Lukov
21. 8. 2021 - hrad Buchlov
22. 8. 2021 - květná zahrada Kroměříž
23. 8. 2021 - výlet Praha Valdštejnská zahrada

24. 8. 2021 - výlet Mníšek pod Brdy
28. 8. 2021 - letiště Kbely
Září 2021
5. 9. 2021 - výlet Kampa - keramické trhy
11. 9. 2021 - výlet vojenské muzeum Lešany
24. 9. 2021 - výlet Mníšek - procházka parkem
25. 9. 2021 - fotbalový turnaj Modřany
27. 9. 2021 - zábavný park - Mirákulum Milovice
Říjen 2021
3. 10. 2021 - farma Klínec - poznávání domácích zvířat, krmení
9. 10. 2021 - fotbalový zápas koloděje (Erik)
23. 10. 2021 - fotbalový zápas Štěrboholy (kluci), zábavný park Mirakulum
27. 10. 2021 - návštěva hradu Karlštejn
30. 10. 2021 - letohrádek Hvězda, procházka, akce Halloween pro děti
31. 10. 2021 - hrad Krakovec - po stopách pohádky Ať žijí duchové

Listopad 2021
6. 11. 2021 - akce pro děti Klínec
7. 11. 2021 - běžecké závody RunCzech Praha Motol
13. 11. 2021 - výlet do Radotína (procházka)
20. 11. 2021 - fotbalový turnaj Horní Měcholupy
26. 11. 2021 - Praha Karlův Most, Staromák - procházka, vánoční strom - trhy
28. 11. 2021 - Hájecký běh - Praha Háje

Prosinec 2021
5. 12. 2021 - divadelní představení Betlém hledá Superstar - divadlo Fidlovačka
11. 12. 2021 - výlet Praha Malá Strana, Čertovka, Kampa, Karlův Most, Staroměstské náměstí
12. 12. 2021 - výlet Beroun - vánoční trhy - medvědi z Večerníčků
22. 12. 2021 - výlet na Svatou horu Příbram
24. 12. 2021 - slavnostní Štědrý den
25. 12. 2021 - výlet rozhledna Děčínský Sněžník
26. 12. 2021 - výlet po skalách v Tisé (film Letopisy Narnie)

12 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK ŽIVOTA DĚTÍ,
OPRAVY, REKONSTRUKCE A INVESTICE
V roce 2021 byly dokončeny dvě významné stavební akce: „Sanace suterénu a Vnější visutá
terasa“ (objekt U Včely 176) v celkové výši: 4.475,50 tis. Kč a pořízení provozního vozidla
pro děti ve výši: 724,330 tis. Kč.
V 1. pololetí 2021 probíhala v objektu U Včely 176 za účasti firmy HAS SOF-CZ investiční
akce na sanaci vlhkosti suterénu a oprava vnější terasy. Harmonogram oprav byl nastaven
tak, že nedošlo vně i uvnitř objektu k omezí fungování CCHM zásadním způsobem. Ke dni
30. 6. 2021 byly zásadní práce dokončeny. Zbývá dokončit vyřešení reklamace motoru u
pergoly a její zpětné namontování na terase. V tomto směru byla provedena i změna data
dokončení oprav v příslušné smlouvě s firmou HAS SOF-CZ (srpen 2021).
Rekonstrukce zahrady v rámci IV. etapy stavby „Stavební úpravy a přístavba Dětského
domova Charlotty Masarykové, ul. U Včely 176, Praha 5 – Zbraslav“ nebyla doposud
dokončena. Stavební povolení je prodlouženo do konce roku 2023.
Proběhla oprava sušičky v objektu U Včely 176 a kotle v bytě v Nádražní ulici na Smíchově.
Dále proběhlo výběrové řízení na zakoupení druhého automobilu, který je určen především
pro potřeby dětí, které budou umístěny v bytech. Byl vybrán osmimístný automobil Toyota.
Zajištěny byly pravidelné povinné revize
• hasicí přístroje v bytech č. 5., 8 a 11 na Havlíčkově náměstí
• detekční zařízení.
Bylo zajištěno „přezutí“ vozidel Škoda a Toyota. Proběhl servis vozidla Toyota.
Byly pronajaty 3 nové byty v Praze 3, Havlíčkovo nám. Pro účely komunitních bytů ZDVOP
a krizového bytu pro rodiny s dětmi. Bylo zahájeno stěhování části nábytku z objektu U Včely
176 do bytu č. 5 a 8. Další část vybavení byla zakoupena.
Proběhla inventarizace skladů a stávajícího majetku.

Byla podepsána nájemní smlouva na byt určený pro novou sociální službu Domov pro osoby
se zdravotním postižením (DOZP), který se nachází na Černém mostě v ul. kpt. Stránského.

13 HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY
Příjmy: 29.523,40 tis. Kč
Výdaje: 26.804,09 tis. Kč, úspora ÚZ 91 ve výši: 2.719,31 tis. Kč
a) Materiálové výdaje: 1.186,32 tis. Kč složeny z:
✓ materiál: 657,08 tis. Kč
✓ potraviny: 529,24 tis. Kč
b) Nemateriálové výdaje: 1.064,48 tis. Kč složeny z:
✓ poštovní služby, telefony, internet: 61,73 tis. Kč
✓ energie: 478,34 tis. Kč
✓ výukové a ozdravné pobyty dětí, muzikoterapie: 81,05 tis. Kč
✓ ostatní služby (spojené s provozem, zpracování mezd a jiné): 424,71 tis. Kč
✓ opravy a udržování: 18,65 tis. Kč
c) Osobní výdaje: 23.297,45 tis. Kč jsou složeny z:
✓ Platy zaměstnanců, dohody: 17.148,57 tis. Kč
✓ Odvody na sociálním pojištění a zdravotní pojištění: 5.633,19 tis. Kč
✓ Ostatní osobní výdaje (FKSP, jiné): 515,69 tis. Kč
d) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně drobného: 997,62 tis.
Kč
e) Pojistné: 27,54 tis. Kč
f) Jiné provozní náklady: 230,68 tis. Kč

Z celkových nákladů ÚZ 91 bylo hrazené/dofinancované za ZDVOP ÚZ 13307 ve výši:
5.170,86 tis. Kč.

Organizace zapojila své výnosy v celkové výši oproti nákladům.

Celkové náklady organizace za kompletní IČO v roce 2021 činily: 39.014,39 tis. Kč. Z toho
náklady rozděleny, pokryty kompletními výnosy.
ÚZ 91 zdravotnictví: 26.804, 09 tis. Kč
ÚZ 91 školství: 2.274,00 tis. Kč
ÚZ 13307: 2.563,52 tis. Kč
ÚZ 127: 33,8 tis. Kč
ÚZ 33353: 3.134,83 tis. Kč
ÚZ 35025: 1.382,07 tis. Kč
Nadační fond Albert: 21 tis. Kč
Vlastní výnosy – tržby za služby, nájemné, čerpání fondů: 2.822,08 tis. Kč
S podporou zřizovatele se CCHM zapojilo do tvorby projektu financovaného z Evropského
sociálního fondu, z něhož by měly být spolufinancovány náklady na transformační aktivity.
Na konci roku 2021 byla schválena finální verze aktivit CCHM v celkové výši 14,9 mil. Kč.

14 DLOUHODOBÉ CÍLE
✓ Rozvíjet služby v souladu s Rozvojovým plánem: zejména přestěhování ZDVOP do
komunitních bytů na Žižkově, zprovoznění krizového bytu pro rodiny s dětmi, zřízení
nových sociálních služeb pro děti s významnou zdravotní zátěží,
✓ poskytovat komplexní péči ohroženým dětem a zajistit všechny jejich potřeby,
✓ přispět k pozitivnímu vývoji dětí a rozvoji jejich osobnosti,
✓ směřovat k přirozenému začleňování dětí do komunity,
✓ 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 s odborníky CCHM přirozeně spolupracovali,
✓ podpořit aktivity pěstounů,

✓ vytvářet síť služeb pro rodiny v ohrožení,
✓ rozvíjet spolupráci s externími odbornými pracovišti,
✓ zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců,
✓ pokračovat v transformaci CCHM v duchu nových trendů a legislativy s velkým
důrazem na kvalitně poskytované služby dětem a jejich rodinám,
✓ rozšiřovat propagaci služeb
✓ hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

15 ZÁVĚR
Rok 2021 byl výrazně poznamenán covidovou pandemií, která si vyžádala velké osobní
nasazení všech zaměstnanců CCHM, jsme velmi rádi, že si tato vážná nemoc nevyžádala
oběti na životech.
V rámci probíhající transformace, která výrazně ovlivňuje chod CCHM, se podařilo získat
zápis do rejstříku škol a školských zařízení a přesunout první rodinnou skupinu dětí do
režimu dětského domova dle školského zákona do komunitního bytu. Další byt pro tento
účel je pronajat a zařizován.

V roce 2021 zařízení získalo celkem pět bytů pro rozvoj služeb:
-

jeden byt je připraven pro převod dětí do režimu dle školského zákona (Nádražní ul.)

-

dva byty jsou připraveny pro převod služby ZDVOP do komunitní podoby (Havlíčkovo
náměstí)

-

jeden byt bude provozován jako nízkoprahový pro rodiny v krizi (Havlíčkovo náměstí)

-

jeden byt je bezbariérový a bude využit pro zřízení nové sociální služby DOZP (ul. Kpt.
Stránského).

V sídle zařízení v objektu U Včely 176 byly zrealizovány dvě investiční akce „Sanace
suterénu a Vnější visutá terasa“ (objekt U Včely 176) v celkové výši: 4.475,50 tis. Kč.
Pořízeno bylo nové vozidlo pro přepravu dětí v celkové hodnotě 724,330 tis. Kč.
Podařilo se rozvíjet sponzorské aktivity i spolupráci s významnými externími partnery.
Děkujeme všem, kteří nám v této nelehké práci pomáhali a podpořili nás věcnými i
finančními dary či dobrovolnou činností. Velmi si této podpory vážíme.

Digitálně podepsal
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