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VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP)
Dětského domova Charlotty Masarykové
U Včely 176, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Dětský domov Charlotty Masarykové (DDCHM) je příspěvková organizace hlavního
města Prahy. Celková kapacita DDCHM je 30 lůžek/pobytových míst pro děti ve věku
zejména od 1 do 3 let, maximálně do zahájení povinné školní docházky. Z celkové
kapacity 30 lůžek DDCHM bylo do června 2015 vyčleněno 10 lůžek pro děti
vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), od 1.6.2015 je z celkové kapacity DDCHM
30 lůžek vyčleněno 15 lůžek pro ZDVOP (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 apod.)

ZDVOP představuje v systému sociálně-právní ochrany dětí zajištění krizové
krátkodobé pomoci ohroženému dítěti spočívající v plném přímém zaopatření do
doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Prvotním
cílem ZDVOP je tak zajištění okamžité pomoci a další potřebná péče, práce s
rodinou a ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany zajištění co
nejrychlejšího návratu dítěte do rodiny, nebo umístění dítěte do náhradní rodinné
péče. Péče o děti je 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 (pediatr, klinický psycholog,
klinický logoped, fyzioterapeuti, sociální pracovníci, sped. 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
zařízení také zajišťuje ozdravný pobyt na horách.
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc DDCHM (ZDVOP DDCHM) je
provozováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy. Bližší
informace lze dohledat na webových stránkách http://www.ddzbraslav.cz/zdvop.php
Pravidelné programy a akce pro děti
 Všem dětem umístěným ve ZDVOP byly v průběhu roku 2015 poskytovány
individuální i skupinové výchovně vzdělávací a terapeutické programy –
včetně klinické psychologie, klinické logopedie, fyzioterapie, speciální
pedagogiky, muzikoterapie, pohybové terapie, počítačové gramotnosti a pod.
Tyto programy byly v roce 2015 rozšířeny o hipoterapii, která je poskytována
1x týdně zejména hendikepovaným dětem dle doporučení neurologa a
fyzioterapeuta, a to na základě smlouvy s Jezdeckým klubem Ohrobec. Tyto
programy, na kterých se podílejí všichni odborníci zařízení, jsou průběžně
hodnoceny a koordinovány hlavní výchovnou sestrou ve spolupráci s
příslušnými odborníky. Většina programů (muzikoterapie, pohybová trapie,
hipoterapie, screening zraku) je hrazena z účelových sponzorských darů.
 V roce 2015 pokračovala spolupráce s MŠ Matjuchinova. Dvakrát týdně 2 děti
z DDCHM - včetně dětí ze ZDVOP navštěvují MŠ. MŠ zároveň poskytuje
zařízení výchovně vzdělávací materiály pro děti.
 V roce 2015 byla navázána spolupráce s nestátním zdravotnickým zařízením
Prima Vizus na pravidelné preventivní screeningové vyšetření zraku u dětí
starších 1 roku pomocí přístroje Plusoptix. Vyšetření je hrazeno ze
sponzorských darů.
 Od 11/2015 děti navštěvují TJ Sokol – poplatky jsou hrazeny z účelových
sponzorských darů.
 Koncem roku 2015 byla zahájena spolupráce s Dobrovolnickým centrem
ADRA a příprava zahájení dobrovolnického programu v DDCHM v roce 2016.
 V 11/2015 byly děti starší jednoho roku na ozdravném pobytu na horách – 10
dnů Kubova Huť. Ozdravný pobyt byl hrazen ze sponzorských darů. V rámci
ozdravného pobytu byla dětem poskytována nepřetržitá individuální péče ze
strany personálu (1 pečující osoba na 2 děti).
 V roce 2015 pokračovaly pravidelné akce pro děti: oslavy svátků a narozenin
dětí, vaření s dětmi 1x týdně, hry na zahradě a v tělocvičně, návštěvy
dětských hřišť na Zbraslavi, koupání v bazénu na zahradě DDCHM, procházky
po okolí, drobné nákupy a pochůzky s 1-2 dětmi a další.

Další akce pro děti
leden

 hudební dopoledne pro děti - veselý koncert s předáním sbírky hraček pro
děti uspořádal Dopravní Podnik Praha
 malování triček a hry v zařízení s dobrovolníky
 studenti Gymnazia Českolipská - divadelní představení pro děti
únor

 zápis dětí ze ZDVOP do 1. třídy
 karneval pro děti
 péče o zuby - nácvik čištění zubů se studentkou stomatologie LF UK

březen
 gymnazium Na Zatlance - hry studentů s dětmi v herně a na zahradě
 karneval s dobrovolníky
 divadlo ,,Rolnička“ na Zbraslavi - loutkové představení "Perníková chaloupka“
 vycházka k Vltavě
duben

 čarodejnické odpoledne v Kamínce, opékání buřtů, hry a představení
kouzelníka
 návštěva loutkového divadla na Zbraslavi
 výlet do Chuchle za zvířátky
 táborák, průvod čarodějnic
květen
 práce s dětmi na zahradě – hrabání trávy a úklid hraček
 výlet vlakem do Berouna za medvědy
 procházka po Zbraslavi + návštěva cukrárny
 dobrovolníci – hraní s dětmi
 divadlo Hybernia – muzikál pro děti ,,Kapka medu pro Verunku“, oběd v
restauraci
 MDD – hry, soutěže, ukázky práce hasičů a záchranářů v areálu ZŠ Zbraslav
červen
 MDD - Centrum Třešňovka - soutěže, hry pro nejmenší na sportovišti,
skákací hrad
 návštěva dětí ze ZŠ Butovice - odpoledne plné her a písniček
 návštěva divadla Semafor „Hrátky na pohádky“
 výlet vlakem na Karlštejn, piknik v přírodě
 ZŠ Dobříš – zábavné dopoledne pro děti, zpívání s kytarou
 návštěva lunaparku na Zbraslavi
 prohlídka historických kol na Zbraslavi v rámci zahájení výstavy
 táborák, opékání buřtů
 vycházky do Břežan na zvířátka
 piknik v Borovičkách






návštěva zahrádek na Zbraslavi – téma „léto - trháme třešně“
dětské taneční představení věnované 6. výročí úmrtí M. Jacksona - Natalia
Bartova a TS. Nautilus
návštěva sportovního centra Třešnovka
skákací hrad na zahradě

červenec/srpen
 koupání v bazénu, hry s vodou, míčové hry, hry na zahradě
 odpolední svačiny formou pikniku
 výlet do pražské ZOO
 návštěva dětského sportovního centra „Třešňovka“
 odpolední výlet dětí do Břežan – lesní zvířátka
 celodenní výlet dětí parníkem
září












říjen










výlet do přírody – Toulcův dvůr – farma: programy se zvířaty, řemeslné
činnosti
,, Pohádkový les“ – soutěže a představení na Zbraslavi v ,,Borovičkách“
závod veteránů ,,Zbraslav – Jíloviště, prohlídka historických vozidel a vlastní
závod
návštěva cirkusu ,,Bernes“ na Zbraslavi, prohlídka zvěřince
tématická vycházka
celý den soutěže, dárečky, hry a malování s dětmi, divadlo pro nejmenší a
společné zpívání při doprovodu kytary – dětský den s dobrovolníky
(Reiffaisenbank)
divadelní představení ,,O pirátovi“ v DD
výlet do Prahy – muzikál Fantom opery v divadle „Goja“
výlet do Prahy na výstavu panenek na „Výstavišti“v Holešovicích
výlet dětí do Prahy k Vltavě – krmení labutí
vycházka do obchodu – nákup papírového draka
pouštění draků na louce
výlet dětí do Prahy na muzikál „ Mary Poppins“ s občerstvením
slavnosti Elišky Přemyslovny na Zbraslavi
táborák, zpívání při doprovodu kytary
návštěva divadla „Rolnička“ - pohádka „Povídání o pejskovi a kočičce“
výlet do Prahy, návštěva divadla – dětský muzikál v divadle Hybernia ,,Kapka
medu pro Verunku“
návštěva cukrárny na Zbraslavi
divadélko ,,Kůzle“ - společné zpívání a tancování v doprovodu kyrary
barevný podzim - vydlabávání dýní, malování barevných listů, pouštění draků
výlet dětí autobusem do Chuchle na zvířátka

listopad
 14 dnů ozdravný pobyt (2.11.-15.11.2015) – Kubova Huť - Zátoň
 kino Ponrepo - pohádkové pásmo
 lampionový průvod





návštěvy divadla Rolnička
výlet autobusem do lesa ,,Barevný podzim“ - sbírání listí a kaštanů
pouštění draka

prosinec
 Mikuláš
 výlet do Muzea betlémů na Karlštejně
 výlet do vánoční Prahy - vánoční trhy, strom na Staroměstském náměstí
 muzikál Popelka na ledě - O2 aréna
 dětská lední revue ,,Jen počkej zajíci“
 oslava adventní doby s muzikálovými zpěváky v pražském divadle Hybernia
 návštěva dětí ze ZŠ Zbraslav - vánoční vyrábění
 vycházka – prodej vánočních kaprů
 návštěva kavárny ,,U stromečku“ na Zbraslavi - benefiční adventní koncert pro
DDCHM
 promítání kreslených pohádek spojené s občerstvením – akce hotelu Andel´s
 Štědrý den v DDCHM – 21.12.2015 - za účasti přátel zařízení. Nádhernou
atmosféru vánoc pomohl navodit Domenico Martucci a Jiří Šámal. Díky
dárcům bylo každé dítě bohatě obdarováno.
Sociálně-právní ochrana dětí
 Od 1.1.2015 byly do praxe zavedeny standardy ZDVOP (Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc).
 V souladu s těmito standardy došlo k navýšení stávajícího počtu soc.
pracovníků o 0,5 úvazku a k navýšení osob v přímé péči o děti umístěné na
ZDVOP o 0,5 úvazku. Počet osob v přímé péči o děti byl rozšířen o učitelku
mateřské školy (s mnohaletou praxí a se zaměřením na hudební výchovu),
dále o vychovatele – speciálního pedagoga s mnohaletou praxí a
vychovatelku – bývalou sociální sestru s mnohaletou praxí v DDCHM.
 Všichni zaměstnanci podílející se na provozu ZDVOP doložili k 1.1.2015 výpis
z rejtříku trestů. U všech zaměstnanců podílejících se na provozu ZDVOP byly
revidovány a doplněny doklady o vzdělání, byly upraveny pracovní náplně – v
souladu se standardy.
 Ke dni 1.6.2015 došlo z podnětu a se souhlasem zřizovatele k rozšíření
kapacity ZDVOP DDCHM z 10 pobytových míst na celkem 15 s tím, že
celková kapacita 30 lůžek DDCHM zůstala beze změn. V souladu s touto
změnou došlo k navýšení počtu osob v přímé péči o 1,0.
 V souladu se standardy ZDVOP byla uzavřena DPP s doc. MUDr.
Kocourkovou, Csc. v rámci zajištění výkonu činnosti nezávislého
kvalifikovaného odborníka při řešení problematických situací, při rozvoji a
podpoře zaměstnanců, v hledání nových způsobů péče o děti a alternativních
pracovních postupů.
 V rámci plnění standardů (16b) ZDVOP DDCHM rozeslal všem OSPOD
dotazník spokojenosti a připomínek k činností ZDVOP DDCHM. Dle zaslaných
odpovědí byla činnost ZDVOP DDCHM hodnocena ve všech případech velmi
pozitivně.



DDCHM požádal MHMP o stanovisko ve věci používání razítka se státním
znakem příspěvkovou organizací a následně zajistil vyhotovení a používání
tohoto razítka i pro ZDVOP DDCHM.

Vzdělávání, školení, kurzy, konference
 Personál zařízení byl v roce 2015 proškolen v oblasti bezpečnosti práce a
protipožární ochrany
 Osoby v přímé péči o děti byly v roce 2015 opakovaně proškoleny odbornými
pracovníky DDCHM v oblasti sociálně právní ochrany a standardů ZDVOP
DDCHM. Dále byl tento personál proškolen v rámci celotýdenního
kurzu/vzdělávacího semináře (40 hodin) pro osoby pověřené k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí. Tento seminář, který pořádalo MPSV v rámci
projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené
rodiny a děti, byl financován z Evropského sociálního fondu – OP LZZ a
příspěvku ze státního rozpočtu MPSV, odboru ochrany práv dětí. Seminář byl
zaměřen zejména na standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro osoby
pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany děti.
 V rámci individuálního plánu vzdělávání pracovníků ve ZDVOP proběhlo v
DDCHM v 8/2015 školení v oblasti „rodinných konferencí“ (účinná metoda, jak
zlepšit vzájemné soužití a předcházet zhoršování problémů, které by mohly v
krajní situaci vést k rozpadu rodiny nebo k odebrání dětí z péče rodičů).
Školení proběhlo ve spolupráci se sdružením Lata.
 Někteří pracovnící zařízení se zúčastnili konference k transformaci péče o
ohrožené děti, kterou pořádalo MPSV.
 V rámci jednání Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP – byla prezentována
činnost DDCHM, a to včetně ZDVOP.
 Ve II. pol. roku 2015 byla zorganizována studijní/informativní návštěva
pracovníků ZDVOP DDCHM v některých zařízeních: ZDVOP Kladno, DD
Ledce, ZDVOP Sluníčko
Investiční akce
 v I. čtvrtletí 2015 byly dokončeny práce/nedodělky související s rekonstrukcí
ZDVOP, která byla realizována v 11-12/2014.
 V I. polovině roku 2015 byla ve spolupráci s MHMP realizována veřejná
zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce přízemí, I. patra a zahrady DDCHM –
projektová/architekt. a prováděcí dokumentace“. Na základě výběrového
řízení zakázku získala firma ASA PROJEKT, která zahájila práce na projektu
dne 15.5.2015. Vypracovaný projekt byl předán DDCHM ve II. pol. roku 2015.
 V návaznosti na výše uvedený projekt byla ve II. pol. roku 2015 ve spolupráci
s MHMP realizována veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce přízemí
DDCHM“. Předmětem veřejné zakázky byla změna dispozice a komplexní
rekonstrukce sociálního zařízení pro děti a místnosti pro návštěvy se
sociálním zařízením včetně vybudování malé šatny pro děti, úprava malé
herny s kuchyňským koutem pro ZDVOP DDCHM, úprava prostor pro děti v
přízemí DDCHM, úprava vnitřního schodiště včetně bezpečnostních zábran,
výměna podlahových krytin, výměna (popř. repasování) dveří, výměna
topných těles a světel, úprava vestavěných skříní, provedení nátěrů a
vymalování, vybudování schodiště z terasy do zahrady – vše dle dispozice
zadavatele. Na základě výběrového řízení zakázku získala firma STAS –

Dobříš. Rekonstrukce přízemí DDCHM byla zahájena dne 2.11.2015 a
ukončena dne 22.12.2015. Vypracování projektu a rekonstrukce přízemí
DDCHM byly financovány z finančních prostředků zřizovatele a z fondu
reprodukce DDCHM.
Rozbor činnosti ZDVOP DDCHM za rok 2015
Za r. 2015 bylo do ZDVOP přijato celkem 19 dětí
 z rodiny (z toho 1 přes nemocnici)
Tyto děti byly přijaty na základě:
 rozhodnutí soudu o předběžném opatření
 žádosti rodičů (se souhlasem/důvodností OSPOD)
 žádost OSPOD (se souhlasem rodičů)

3 děti
8 dětí
8 dětí

Věk těchto dětí byl při přijetí:
 do 1 roku
1 dítě
 od 1 do 3 let
7 dítě
 nad 3 roky
11 dětí
Původ těchto dětí byl:
 rómský
 nerómský

9 děti
10 děti

Přijetí těchto dětí dle trvalého pobytu rodičů:
 Praha 1-20
17
 Praha- západ
1
 Krnov
1
Propuštěno v daném období (r. 2015) bylo celkem 21dětí:
 zpět do vlastní rodiny
20 dětí
 do další instituc. péče
1 dítě*
 do adopce, PP
0 dětí
 do pěstounské péče
0 dětí
*Z důvodu rozhodnutí soudu o ústavní výchově byl v daném období ukončen pobyt
na ZDVOP celkem 1 dítěte, toto dítě bylo umístěno do dětského domova DDCHM.
Doba pobytu těchto dětí ve ZDVOP byla průměrně 5,5 měsíců (nejméně 6 dní,
nejdéle 23 měsíců - max. doba pobytu byla ovlivněna pobytem jednoho dítěte, které
pobývalo ve ZDVOP na základě rozhodnutí soudu vydaného před účinností
občanského zákoníku).
Stav ke dni 31.12.2015:
Ke dni 31.12.2015 bylo na ZDVOP umístěno celkem 11 dětí.
Věkové složení těchto dětí bylo:
 do 3 let
6 děti



nad 3 roky

Původ těchto dětí byl:
 rómský
 nerómský

5 dětí
7 děti
4 dětí

Využití kapacity:
 počet lůžkodnů 1-12/2015 (plán)
4720
 počet lůžkodnů 1-12/2015 (skutečnost) 4199
Využití lůžkového fondu ve ZDVOP bylo ve sledovaném období 89%.
Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP činil za rok 2015 celkem 3.056.720, - Kč.
Přiznaná výše finančních prostředků a její čerpání jsou sledovány odděleně podle ÚZ
13307. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu:
 potravin pro děti
 materiálu (drogerie, pleny apod.)
 osobní náklady
Ostatní náklady na ZDVOP (energie, údržba, praní prádla, kulturní aktivity apod.)
byly hrazeny z ostatních zdrojů organizace.

V Praze dne 16.5.2016

MUDr. Iva Truellová, Ph.D.
ředitelka DDCHM

