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ÚVODNÍ SLOVO

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace se věnuje ohroženým dětem a jejich rodinám na
Kladně od roku 1968. Historické kořeny péče o zdravotně a sociálně znevýhodněné děti však sahají
až do dob poválečných.
Hlavním cílem zařízení je poskytnutí komplexní podpory znevýhodněnému dítěti i jeho rodině.
V roce 2012 došlo k transformaci zařízení tak, abychom vyšli maximálně vstříc celospolečenským
změnám, potřebám regionu a chystané legislativě. Naše hlavní činnost byla rozšířena o činnost
doplňkovou a zároveň bylo požádáno o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Navzdory
novým trendům v péči o ohrožené děti vycházíme ze statistiky, že ve všech etapách civilizace se
ocitlo na okraji společnosti 5–8% dětí. Poslední statistiky vykazují nárůst pohybující se až k 10–15%.
Cíl proto zůstává stále stejný, ale formy péče jsme změnili. Svými programy se více zaměřujeme na
pomoc rodinám a jejich zdravotně znevýhodněným dětem, na pomoc matkám a jejich zdravotně nebo
sociálně vyloučeným dětem, na podporu dětí vyrůstajících v pěstounské péči, a na doprovázení dětí,
které potřebují okamžitou pomoc.
Rok 2019 byl pro dětské centrum rokem živým. Velký důraz byl kladen na profesionalizaci vlastní
činnosti prostřednictvím standardů kvality pověřených osob jak v oblasti doprovázení pěstounů a jim
svěřených dětí, tak v oblasti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Aktivně jsme se
zapojovali do diskusí, vysvětlování a obhajování podstaty činnosti dětských center. Hlavním zájmem
ale zůstalo vytvoření zázemí a služeb, které poskytne dětem týraným a zneužívaným bezpečné zázemí
a odbornou pomoc a dětem zdravotně znevýhodněným důstojné odborné zázemí.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem příznivcům, kteří nás i přes stále pokračující negativní mediální
kampaň podporují, neboť se osobně přesvědčili, že život dětí je v některých případech velmi tvrdý a
že naše zařízení se jim snaží vždy poskytnout zázemí, odbornou pomoc a vytvořit pevné základy pro
jejich další vývoj. Poděkování taktéž patří našemu zřizovateli Středočeskému kraji, ale i soudům a
pověřeným obcím, s nimiž intenzivně spolupracujeme na jednotlivých osudech dětí a jejich rodin.

Mgr. Bc. Hana Gabrielová
ředitelka
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KDO JSME?

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace je zdravotnické zařízení zřizované
Středočeským krajem.
Hlavní činností organizace je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla do
3 let věku podle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování.
Cílem je včasná diagnostika dítěte, stanovení prognózy rozvoje dítěte, práce s dítětem popř. rodinou
a navrácení dítěte do původního prostředí nebo umístění do náhradní rodinné péče.
Za tímto účelem poskytujeme dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči
diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní,
psychologickou, poradenskou, konzultační a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních
životních potřeb dítěte včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a
jiné obdobné péče a pomoci. Můžeme též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li
z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví.
Kde nás najdete?
Dětské centrum Kladno, p.o.,
Brjanská 3079, Kladno – Rozdělov,
PSČ 272 04

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc při Dětském centru Kladno, p.o.
Hornická 203, Stochov
PSČ 273 03
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ZÁKLADNÍ DOKUMENTY
OBCHODNÍ REJSTŘÍK
Dětské centrum Kladno, p.o. je v obchodním rejstříku vedeno Městským soudem v Praze, oddíl Pr,
vložka 907.
ZŘIZOVACÍ LISTINA
Na základě rozhodnutí Okresního úřadu Kladno bylo zdravotnické zařízení zřízeno k 1.1.1992 jako
samostatný právní celek pod názvem Dětský domov Kladno.
Od 1.1.2003 je usnesením zastupitelstva Středočeského kraje č. 22-12/2003 ze dne 5.3.2003 Dětský
domov Kladno, se sídlem Brjanská 3079, 272 04 Kladno, IČ 00875350, příspěvkovou organizací
Středočeského kraje.
Usnesením č. 75-21/2012/ZK ze dne 19.3.2012 byl s účinností od 1.4.2012 změněn název zařízení na
Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace a byla schválena vedle hlavní činnosti i činnost
doplňková.
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
- zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- zařízení pro výkon pěstounské péče,
- péče o dítě do 3 let věku.
REGISTRACE A POVĚŘENÍ
Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl dne 14.05.2018 o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb.
Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl č.j. 042763/2013/KUSK dne 18.3.2013 o pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
- zřizování a provozování zařízení odborného poradenství pro péči o děti.
Dále Krajský úřadu Středočeského kraje rozhodl č.j. 042770/2013/KUSK dne 18.3.2013
o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:
- vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana, uvedené v § 6 zákona
č.359/1999 Sb.,
- pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve smyslu § 11 odst.1 písm. c) zákona
č. 359/1999 Sb.,
- uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb.,
- poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo
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-

svěřením dítěte do pěstounské péče ve smyslu § 11 odst.1 písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c)
zákona č. 359/1999 Sb.,
poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž
uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb.,
vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny ve smyslu § 19a
odst.1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.,
vyhledávání dětí uvedených, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí
formou pěstounské péče nebo osvojení ve smyslu § 19a odst.1 písm.b, č.359/1999 Sb..

KAPACITA ZAŘÍZENÍ
Pobytové služby jsou od 16.10.2009 poskytovány celoročně až pro 48 dětí, z toho:
HLAVNÍ BUDOVA - DĚTSKÉHO CENTRA KLADNO, P.O., BRJANSKÁ 3079

(dětský domov pro děti zpravidla do 3 let věku)
13 lůžek – z toho 6 pro děti s handicapem
2 oddělení zahrnující pro danou skupinu dětí ložnici, hernu a koupelnu; centrální kuchyně; návštěvní
místnost; kanceláře administrativních pracovníků; prádelna a dvě terapeutické místnosti.
NOVÝ AREÁL

(dětský domov pro děti zpravidla do 3 let věku)
14 lůžek - pro děti zpravidla do 3 let věku
Nový areál v Kladně byl slavnostně otevřen 15.10.2009 - dva samostatné byty pro děti; dva
malometrážní byty pro celkem 3 matky a jejich děti; pracovny zařízení odborného poradenství
(pracovna muzikoterapeutky a fyzioterapeutky), hydroterapie; šatna zaměstnanců a archiv zařízení.
BUDOVA DETAŠOVANÉHO PRACOVIŠTĚ - STOCHOV, HORNICKÁ 203

(ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
15 lůžek – kapacita zařízení je 12 míst pro děti ve věku od 0 do 18 let
V každém bytě mohou děti využívat jídelnu, obývací pokoj a vždy tři pokoje jim určené. Součástí
těchto prostor jsou: kuchyně, terasy na volnočasové aktivity, skladovací prostory a rozlehlá zahrada
s herními prvky dle věku dětí a keramická dílna.
AZYLOVÝ BYT MIMO AREÁL DC - KLADNO, SEVASTOPOLSKÁ UL.

1 matka + 1-2 děti
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Psychologická vývojová diagnostika – FN Brno
Syndrom vyhoření – DC Kladno
Sada karet pro tvořivou práci s dětmi v terapii a poradenství – Nadace Sirius
Zvládání náročných situací v komunikaci – Velký vůz Sever
Cesta za rodinou – mezinárodní konference ÚMPOD Brno
Konference „pro síť, pro kvalitu, pro rodinu“ – MPSV
Paliativní péče – DC Kladno
Sebepoškozování u dětí, dospívajících a mladých dospělých – Linka bezpečí, z.s.
Trauma a domácí násilí – MPSV
Kontakt dětí s biologickou rodinou – Amalthea z.s.
Psychospirituální krize u dětí - Nadace rozvoje občanské společnosti
Potřeby dítěte a jejich naplnění – Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Supervize – všichni pracovníci pověřené výkonem SPOD

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI
Dětské centrum spolupracuje v rámci různých dotovaných projektů s Úřadem práce ČR, Probační a
mediační službou a Obslužnou společností a.s. Projekty řeší např. dočasné zaměstnávání jejich
klientů, rekvalifikaci nebo zácvik za účelem dalšího získání zaměstnání. Na druhé straně děti našeho
zařízení získají individuální péči další tety. Již tradiční spolupráce probíhá v projektu firemního
dobrovolnictví - Zapojím se a projektu Dobrovolnického centra Kladno – Dětský úsměv.
Kamarádi - spolek, který smysluplně naplňuje volný čas dětí ze Stochova. Pravidelně se účastníme
pořádaných aktivit, navštěvujeme hernu.

PROJEKTY
Modernizace obvodového pláště hlavní budovy – projekt v rámci Operačního programu Životního
prostředí 2014 – 2020 do výzvy č. 121. Účelem tohoto záměru je získání finančních prostředků na
zateplení obvodového pláště budovy z roku 1967. Celková částka investice bude činit 6 mil. Kč.
Dětské centrum Kladno, p.o. je zařazeno do celorepublikového projektu firemního dobrovolnictví –
Zapojím se. Ve dvou termínech pomohlo celkem 9 zaměstnanců bank upravit zahradu a přilehlé
prostory, které jsou hojně dětmi využívány.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – MPSV vyhlásilo dotační řízení na dofinancování
nezbytných výdajů spojených s činností ZDVOP. Na základě předložené žádosti jsme obdrželi
finanční obnos v celkové výši 342 198,- Kč.
7

JAKOU DOPLŇKOVOU ČINNOST VYKONÁVÁME?

ZAŘÍZENÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ
Tým zařízení odborného poradenství pomáhá dětem přicházejícím z řad veřejnosti, dětem žijícím
v pěstounské péči, biologickým dětem pěstounů i pěstounům samotným. Velkou skupinu tvoří i děti
přechodně umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a není výjimkou, že jsme
osloveni adoptivními rodiči při řešení výchovných potíží nebo řešení životních situací jejich dětí.
Kolektiv odborníků je složen z psycholožky, fyzioterapeutky,
speciální pedagožky, muzikoterapeutky, výchovné poradkyně,
sociálně-zdravotní pracovnice a sociálních pracovnic.
Veřejnost využívá z nabízených služeb v oblasti psychologie
komplexní
a
kontrolní
psychologická
vyšetření,
psychologickou intervenci, terapii individuální a skupinovou.
V rámci fyzioterapeutické péče provádíme konzultační
vyšetření, rehabilitaci dětského klienta, bazální stimulaci,
masáže dětí a kojenců, míčkovou facilitaci, respirační
fyzioterapii a hydroterapii.
Speciálně pedagogická podpora je zaměřena na diagnostiku a
speciálně pedagogické poradenství.
Muzikoterapii poskytujeme v rámci individuálního a
skupinového přístupu včetně působení na rodinu jako celek.
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ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také ZDVOP) v roce 2019 doprovázelo celkem
62 děti:
• Z toho 13 dětí z předcházejícího sledovaného období, tj. z 2018
• Z toho 49 dětí bylo nově přijato:
o 15 sourozeneckých skupin (10 skupin po dvou sourozencích, 3 skupin po
třech sourozencích, 1 skupina po čtyřech sourozencích a 2 skupiny po pěti
sourozencích) – z toho 1 skupina po dvou sourozencích byla přijata
opakovaně, tj. v zařízení pobývaly 2x
o 8 dětí bez sourozence.

Děti byly přijaty na základě:
o Rozhodnutí soudu: 3 děti
žádosti OSPOD: 11 dětí
o žádosti zákonného zástupce dítěte
(dohoda): 33 děti
o žádost dítěte: 2 děti

Děti byly přijaty z: původní rodiny:
širší rodiny:

46 dětí
3 děti (z toho jedna PP)

ZDVOP poskytlo celkem 3750 dnů péče.
Průměrný věk dítěte při umístění do zařízení: 6,87 roků
Průměrná délka pobytu dětí umístěných v roce 2019: 85 dnů
• 20 dětí zde bylo umístěno méně než 2 týdny.
• 11 dětí zde pobývalo 1–3 měsíce.
• 18 dětí zde pobývalo více než 3 měsíce.
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V roce 2019 bylo celkem propuštěno 54 dětí
(včetně dětí přijatých v roce 2018) do
Původní rodina
35
Širší rodina 9
pěstounské péče na přechodnou dobu 6
Dětský domov 3
Jinam: přátelé rodičů 1
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ODBORNÁ POMOC
Tým pracovníků zařízení odborného poradenství v rámci odborné pomoci dětem ze ZDVOP poskytl
celkem 47 hodin přímé, převážně terapeutické práce.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PRACOVNÍKŮ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ
OKAMŽITOU POMOC
ředitelka zařízení
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,15

zástupkyně ředitelky
Počet fyzickýcosob: 1
Počet přepočtených ososb: 0,15í

vedoucí ZDVOP,
odborný personál ZOP

sociální pracovnice

provozní zaměstnanci

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,15

psycholog
Počet fyzických osob: 1
počet přepočtených osob: 0,156

účetní
sociální pracovnice

Počet fyzických osob: 1

Počet fyzických osob: 1

Počet přepočtených osob: 0,25

Počet přepočtených osob: 1

speciální pedagog
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,25

pracovník v sociálních
službách (SŠ)

kuchař
Počet fyzických osob: 2
Počet přepočtených osob: 2

Počet fyzických osob: 7
Počet přepočtených osob: 7

fyzioterapeutergoterapeut
Počet fyzických osob: 1

pracovník v sociálních
službách (kurz)

Počet přepočtených osob: 0,25

Počet fyzických osob: 5

domovník
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,1

Počet přepočtených osob: 5

výchovný poradec
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,15
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AKTIVITY PRO DĚTI ZDVOP

27.1.2019 Dětský karneval Dovádění v maskách
plné soutěží a her pořádané Kamarády Stochov
26.2.2019 Kino Stochov - Pohádka Jak vycvičit
draka
13.4.2019 Zahájení sezóny u motorkářů Děti
měly možnost obdivovat krásné motorky, posadit
se na ní a vyfotit se. Současně probíhala ukázka
první pomoci s opakováním důležitých čísel. Naše
děti byly pochváleny za jejich znalost.
18.4.2019 ZOOpark Chomutov Akci pořádanou
Dobrovolnickým centrem si naše děti skvěle a
spokojeně užily
21.4.2019 Divadlo Hybernia – Alenka v kraji
zázraků Návštěva muzikálu i samotná návštěva
Prahy byla pro naše děti první zkušeností.
Procházka po Praze děti uchvátila, muzikál
nadšeně sledovaly. Za vstupenky děkujeme firmě
Pixapro.
20.6.2019 Slunce Stochov Tvořivé a soutěžní
odpoledne v SPC Slunce.
22.6.2019 Divadélko Kladno Představení „O
pejskovi a kočičce“, které pro nás zařídilo
Dobrovolnické centrum Kladno se odehrálo
v našem Dětské centru v Kladně. Dětem se moc
líbilo, že se mohly zapojit do hry.
15.7.2019 Exkurze do svíčkárny Jak a z čeho se
vyrábí svíčky si naše děti mohly vyzkoušet ve
Švermově.
19.7.2019 U hasičů na Stochově V dopoledních
hodinách jsme navštívili stochovské hasiče, kteří
nám ukázali auto a celé vybavení. Hasiči
odpovídali na všechny naše otázky a darovali nám
plyšáky. Celý zbytek dne jsme si o hasičích a jejich
práci povídali.
30.7.2019
Zeměráj
Výlet
organizovaný
Dobrovolnickým centrem v Kladně do místa
všemožných aktivit – bludiště, hádanky, tvoření,
bosonohá stezka, slovanská vesnice, potůček na
koupání.
13.8.2019 Muzeum vlaků Lužná Cesta vlakem,
prohlídka různých vlaků. Kdo bude strojvůdcem a
kdo průvodčím?
22.8.2019 Pěšky do Nového Strašecí Návštěva
muzea a mlsání v cukrárně, unaveni, ale nadšeni.
27.8.2019 Pizza odpoledne ve ZDVOP Na konci
prázdnin jsme si pochutnali na vlastnoručně
připravené pizze a tak jsem předtím mísili,
zadělávali, tvarovali, zdobili a pekli. Děti vítaly, že
na pizzu mohou použít vše dle své chuti.
28.8.2019 Trampolínový park v Kladně
Sportovní chvilka pro menší i větší.

16.11.2019 Závody psích spřežení Stochov
Naprosto nevšední podívaná.
21.11.2019 Rozsvícení stromku v DC Kladno
Koledy v našem i profi podání, světelná show,
skvělé vánoční pochoutky a úžasná atmosféra, to
vše s našimi přáteli i sponzory.
1.12.2019 Vánoční strom Stochov Hudební
koncert Míši Noskové, laserová show a cinkání
zvonečků všech přítomných. Už se těšíme na
Vánoce!
4.12.2019 Dopravní hřiště Kladno Stůj, dej
přednost, doprava, doleva, …
12.12.2019 Kino Hutník – Ledové království II.
I letošní rok jsme s nadšením přijali pozvánku paní
Heřmanové, radní Krajského úřadu Středočeského
kraje
16.12.2019 FUN PARK ŽIRAFA Čestlice
Celodenní výlet jako předčasný dárek pod
stromeček od Car Heaven Kladno a dalších.
22.12.2019 Živý Betlém Stochov Krásná
atmosféra pro poslední adventní neděli – příběh
zrození Ježíška, dárky, živá zvířátka…co si více
přát
24.12.2019 Vánoční návštěva klauníků Dva
šikovní klauni nám zkrátili čekání na nadílku.
Pásmo koled a zpívání s klauny C4C, vyrábění
zvířátek a kytiček z balonků.
25.12.2019 První odpoledne s dobrovolníky –
pohádkové Vyprávění pohádkových příběhů,
společná procházka venku
27.12.2019 Návštěva motorkářů Motorkáři
Stochov patří mezi naše dlouholeté přátele. Dnes k
nám zavítali i se svými dětmi na tradiční vánoční
návštěvu.
29.12.2019 Druhé odpoledne s dobrovolníky –
písničkové Zpívání a poslech koled, písniček za
doprovodu kláves a flétny, hudební kvízy, možnost
zahrát si na hudební nástroj.
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PODPORA PĚSTOUNSKÉ PÉČE
•
•
•

k 01.01.2019 bylo uzavřeno celkem 45 dohod,
v průběhu roku 2019 byly nově uzavřeny 4 dohody,
v průběhu roku 2019 bylo ukončeno 5 dohod,

•

k 31.12.2019 jsme měli 44 platných dohod (z celkového počtu 44 dohod bylo 5 dohod
uzavřených na přechodnou PP).

Pracovníci zařízení odborného poradenství poskytli pěstounům odbornou pomoc a podporu ve výši
166 hodin.

K prohlubování odborných znalostí pěstounů jsme v roce 2019 připravili témata:
o Krizové situace v rodině očima dětí – Mgr. Zuzana Mošovská (psycholog)
o Manipulace s novorozencem a koncepce a podpůrné metody rozvíjení motoriky kojence –
Mgr. Lenka Sabová, DiS. (fyzioterapeut)
o Etnicita u dětí; Učení a vzdělávání dětí z jiného multikulturního prostředí – Mgr. David
Beňák
o Jak pomoci dítěti utvářet identitu – Mgr. Zuzana Mošovská (psycholog)
o Výtvarná dílna pro děti – Velikonoce – Ludmila Hudcová (pracovnice DC Kladno)
o Kavárna pro dospělé – Mgr. Zuzana Mošovská (psycholog)
Mgr. Lucie Dupačová (klinický psycholog)
o Pobytový vzdělávací víkend
▪ Kavárna – Mgr. Lucie Dupačová (klinický psycholog)
▪ Právní poradna – JUDr. Věra Novotná (právník)
▪ První pomoc – Aleš Benda (záchranář)
▪ Odpoutání se od dítěte v PP – Mgr. Zuzana Mošovská ( psycholog)
o Agrese u dětí (lhaní, krádeže, agrese vůči dětem v kolektivu, sourozencům, rodičům …) –
Mgr. Zuzana Mošovská (psycholog)
o Výtvarná dílna + zahradní slavnost – Ludmila Hudcová (pracovnice DC Kladno)
o Sourozenci – chováte se stejně ke svým dětem, ale přesto je každé jiné? Nevíte si rady
s jejich neustálými spory? Bojíte se, jak vaše dítě přijme nového sourozence? – Mgr. Zuzana
Mošovská (psycholog)
o Jak neopakovat ve výchově chyby našich rodičů – Mgr. Zuzana Mošovská (psycholog)
o Poruchy chování u dětí – Mgr. Eva Abrhámová (pedagog)
o Kontakt s původní rodinou, propojení se s historií dítěte – PhDr. Lenka Průšová (terapeut)
o Závislost na mobilu, PC, mobilních aplikacích – Mgr. Zuzana Mošovská (psycholog)
o Kavárna - Mgr. Zuzana Mošovská (psycholog)
o Výtvarná dílna - Vánoce – Ludmila Hudcová (pracovnice DC Kladno)
V roce 2019 jsme poskytovali příspěvek na letní dětský tábor celkem 19 dětem ze 17 rodin.
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OSTATNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
VYHLEDÁVÁNÍ DĚTÍ, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana uvedené v § 6 zákona č.
359/1999 Sb.,
- ve sledovaném období jsme monitorovali celkem 14 dětí; jednu rodinu se 9 sourozenci,
druhou skupinu s 5 sourozenci. Celkem bylo problematice věnováno 32 hod.
POŘÁDÁNÍ PŘEDNÁŠEK A KURZŮ zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) zákona č.
359/1999 Sb.,
- v rámci vzdělávání pěstounů, personálu a veřejnosti jsme během roku uspořádali celkem 18
přednášek, dva vzdělávací víkendy pro pěstouny a jeden relaxačně vzdělávací víkend pro tutéž
skupinu. Týdne pěstounství Středočeského kraje v termínu od 10.4. – 14.4.2019 se celkem
zúčastnilo 182 zájemců.
POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se
osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo
svěřením dítěte do pěstounské péče ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d) a § 11 odst. 2 písm. c) zákona č.
359/1999 Sb.,
- průběžně v rozsahu celého kalendářního roku vykonáváme externí konzultanty a
doprovázející osoby v rámci projektu příprav budoucích osvojitelů a pěstounů;
- individuálně jsme v zařízení poskytli konzultace budoucím osvojitelům a pěstounům,
informace k tématu podané telefonicky neevidujeme.
POSKYTOVÁNÍ VÝCHOVNÉ A PORADENSKÉ PÉČE při výkonu pěstounské péče osobě
pečující, s níž uzavřelo dětské centrum dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č.
359/1999 Sb.,
- ve sledovaném období jsme poskytli celkem 166 hod. převážně poradenské, ale i
diagnostické a terapeutické podpory rodinám s dětmi v pěstounské péči.
VYHLEDÁVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny ve smyslu §
19a odst.1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.,
- v roce 2019 nás navštívilo za účelem získání informací pět klientů; klienti, kteří nás
oslovují na toto téma telefonicky neevidujeme.
VYHLEDÁVÁNÍ DĚTÍ uvedených, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí
formou pěstounské péče nebo osvojení ve smyslu § 19a odst.1 písm.b, č.359/1999 Sb.,
- pověření naplňujeme především u dětí, které z různých důvodů potřebují naši pomoc
a podporu v rámci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení odborného
poradenství a veřejnosti nebo v rodinách, kde jsou tyto děti již v pěstounské péči.
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CO BY VÁS JEŠTĚ MOHLO ZAJÍMAT?

ROZBOR HOSPODAŘENÍ je zveřejněn v zřizovatelem předepsaném formátu na webových
stránkách našeho zařízení:
http://www.dckl.cz/index.php/dokumenty-o-nas/vyrocnizpravy
ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ je zveřejněna na webových stránkách našeho zařízení:
http://www.dckl.cz/index.php/povinne-zverejnovane-informace?start=13

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří v roce 2019 veřejně či anonymně, ve velkém i v malém, jednorázově
nebo opakovaně, financemi, věcně, nápady či dobrovolnou prací přispěli ve prospěch našich
dětí a zařízení:
Dárce
Anonymní dárce
VITO INVEST s.r.o. Jesenice
Statutární město Kladno
Třinecké železárny
Nochajeva Taťjana
Nochajeva Taťjana
Nochajeva Taťjana
Nochajeva Taťjana
Nochajeva Taťjana
Ing. Mudráková Jaroslava
Anonymní dárce
Anonymní dárce
Anonymní dárce
Habran Ivo
Anonymní dárce
Anonymní dárce
Anonymní dárce
Chance 4 Children, p.o. Kladno
Chance 4 Children, p.o. Kladno
Ing. Vojtěch Kos
ZO OS KOVO při a.s. Walter
Habran Ivo
Bursíková Eva
BILLA Kladno 840
Anonymní dárce
Arvato Service k.s.

Finanční dar

Věcný dar
3 171,00 Kč
18 720,00 Kč

23 374,00 Kč
10 000,00 Kč
1 000,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
9 600,00 Kč
630,00 Kč
2 302,00 Kč
10 300,00 Kč
2 000,00 Kč
7 068,00 Kč
2 100,00 Kč
463,00 Kč
800,00 Kč
31 500,00 Kč
12 000,00 Kč
10 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 000,00 Kč
20 600,00 Kč
3 850,00 Kč
17 920,00 Kč
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Pálečské děti
Málek Radim
Beneš Pavel Kladno
Procházka Martin
Anonymní dárce
Středočeský kraj
Město Rudná
Divadélko U Zvonu, z.s. Kladno
Mototour bukers association Stochov
Česká společnost AIDS Pomoc
Bc. Nykl Jaroslav AURORA Agentura
JUDr. Bezděk Robert, CSc.
Městská policie Kladno
CELKEM

4 030,00 Kč
4 490,00 Kč
7 000,00 Kč
6 000,00 Kč
2 586,00 Kč
5 414,00 Kč
62 000,00 Kč
14 548,00 Kč
12 550,00 Kč
19 700,00 Kč
7 476,00 Kč
10 000,00 Kč
204 848,00 Kč

10 000,00 Kč
0,00 Kč
152 144,00 Kč

V Kladně dne 8. června 2019
Mgr. Bc. Hana Gabrielová, v.r.
Ředitelka
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Z NAŠEHO WEBU…

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Krajský úřad Středočeského kraje pořádal ve dnech 10. 6. – 14. 6. 2019 v rámci Projektu MPSV
„Systémový rozvoj a podpora nástrojů SPOD“ ve spolupráci s OSPOD obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností Středočeského kraje, pověřenými osobami výkonem sociálně-právní ochrany
dětí k provázení osob pečujících a některými dalšími spolupracujícími organizacemi druhý „Týden
pěstounství Středočeského kraje“.
V průběhu týdne byly v lokalitách zapojených subjektů pořádány nejrůznější akce s cílem vyjádřit
poděkování stávajícím dlouhodobým pěstounům za pomoc a péči o ohrožené děti, a přispět tak ke
zvýšení prestiže dlouhodobé pěstounské péče, současně nabídnout široké veřejnosti možnost potkat
se s pěstouny a seznámit se s jejich příběhy v rámci různých besed či projekcí filmů zaměřených na
problematiku pěstounské péče a tematiku ohrožených dětí. Nejdůležitějším cílem týdne pak byla
podpora samotného procesu získávání zájemců o dlouhodobou pěstounskou péči a to především o
ohrožené děti se specifickými potřebami a seznámení široké veřejnosti se smyslem a potřebou
pěstounské péče jako dočasné péče o děti, které aktuálně nemohou vyrůstat ve své biologické rodině.
V neposlední řadě byly pořádané akce příležitostí k neformálnímu setkání se zástupci OSPOD
krajského úřadu, obecních úřadů a doprovázejících organizací, kteří byli připraveni zodpovídat
dotazy spojené s pěstounskou péčí a systémem náhradní rodinné péče.
Dětské centrum Kladno, p.o. jako doprovázející organizace pěstounů a jejich dětí tento týden
pojalo proti loňskému týdnu odlišněji – cíl jsme zaměřili na školní děti, výchovné poradce,
pedagogy, pracovníky OSPOD a soudů. Podporu pěstounství jsme zahájili „předtermínově“
Zahradní slavností pro děti z pěstounských rodin. Na tuto akci navázal týden pěstounství, kdy se
každý den konala akce pro vybranou skupinu. Celkem se zúčastnilo 182 zájemci o témata z řad
odborné i laické veřejnosti.

Středočeský kraj stabilně podporuje formu dlouhodobé pěstounské péče jako systémového
opatření ochrany a péče o ohrožené děti, které aktuálně nemohou vyrůstat u svých biologických
rodičů či v jejich širší rodině. Dlouhodobou pěstounskou péči vnímá jako formu dočasné
služby náhradní péče, které nabízí možnost ohroženému dítěti vyrůstat v rodinném prostředí, za
současné podpory biologických rodičů dítěte ke stabilizaci situace a umožnění návratu dítěte zpět do
jejich péče. Praxe bohužel ukazuje, že ne vždy je takový návrat možný a zájem, schopnosti nebo
dovednosti biologických rodičů pečovat o své vlastní děti se nepodaří povzbudit resp. osvojit.
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Pěstounská péče se tak na dlouhou dobu stává jediným a nejvhodnějším životním zázemím pro tyto
děti.
V rámci akce Týden pěstounství Středočeského kraje nás navštívilo 92 pěstouni a jejich děti, 60
dětí základních škol, jejich pedagogové a výchovní poradci a 30 pracovníků regionálních oddělení
sociálně právní ochrany dětí. Celkem si zvolená témata vyslechlo 182 zájemci.
•

S cílem propagace akce byla navázána spolupráce s městskými nebo obecními úřady:
Hostivice, Stehelčeves, Lány, Nové Strašecí, Tuchlovice, Buštěhrad, Unhošť, Kyšice,
Stochov a Kačice.

•

Propagace z naší strany se uskutečnila na webových stránkách Dětského centra Kladno, p.o.,
vyvěšením propagačního letáku na budově dětského centra, zveřejněním letáku na
Facebooku; propagace proběhla ve stejném rozsahu i na detašovaném pracovišti ve Stochově.
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MILÁ NÁVŠTĚVA
Dětské centrum Kladno, p.o. v úterý přivítalo milou a vzácnou návštěvu. Za dětmi a kolektivem
zaměstnanců přijela se svým nadačním týmem Tereza Maxová.

V úvodu ředitelka dětského centra Hana Gabrielová uvedla: “ Zařízení mimo zdravotních služeb,
které poskytujeme v rámci dětského domova pro děti do 3 let, provádíme poradenskou činnost
prostřednictvím odborného personálu (fyzioterapeutky, psychologa, pediatra a speciálního
pedagoga). Odborný tým dále doprovází děti na detašovaném pracovišti ve Stochově v tzv. zařízení
pro děti vyžadující odbornou pomoc. Významnou podporu poskytuje i pěstounům a jim svěřeným
dětem, které na základě pověření k sociálně právní ochraně dětí o uzavírání dohod centrum
doprovází.“
Středobodem jednání byla sociálně právní ochrana dětí, analýza současného stavu péče o ohrožené
a zdravotně znevýhodněné děti, pěstounství na přechodnou dobu a proces právního uvolnění dětí.
Mezi aktivními účastníky jednání byli i zástupci Dobrovolnického centra Kladno, kteří od roku
2004 s dětským centrem intenzivně spolupracují.
V závěru Tereza Maxová vyjádřila poděkování za širokou nabídku služeb ve prospěch dětí a jejich
rodin, vyzdvihla pozitivní klima zařízení a nabídla dětskému centru v rámci nadačního fondu další
spolupráci.
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Název organizace:
IČ:

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace

00875350

Věcně příslušný odbor:

zdravotnictví

Číslo organizace:

0714

v tis. Kč
syntetický účet

Náklady a výnosy doplňkové činnosti k 31.12.2019
Skutečnost k 31.12.2018

ZDVOP

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek
Prodané zboží

2 497,00

Změna stavu zásob vlasní výroy
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)

521

Mzdové náklady
z toho: platy zaměstnanců
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí,
jiné daně a popl.)
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a
penále
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Jiné ostatní náklady

PP

ZDVOP

PP

1 866,00 3 145,00 2 389,00

Porovnání PP
2018 - 2019
v%

125,95

128,03

128,00

29,00

127,00

57,00

99,22

196,55

72,00

6,00

51,00

16,00

70,83

266,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00
19,00
2,00
0,00
0,00
25,00

0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
17,00

0,00
47,00
1,00
0,00
0,00
33,00

0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
55,00

0
247,37
50
0
0
132

0
150
0
0
0
323,53

2 086,00

1 509,00

2 707,00

1 767,00

129,77

117,1

1 537,00

1 158,00

2 003,00

1 351,00

1 537,00
513,00
0,00
36,00
0,00

1 158,00
351,00
0,00
0,00
0,00

2 003,00
667,00
0,00
37,00
0,00

1 351,00
416,00
0,00
0,00
0,00

130,32
130,32
130,02
0
102,78
0

116,67
116,67
118,52
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00
0,00
0,00
56,00

0,00
0,00
0,00
293,00

0,00
0,00
0,00
89,00

0,00
0,00
0,00
399,00

0
0
0
158,93

0
0
0
136,18

Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku

ZU
521xx
524
525
527
528
531,
532,
541,
542
544
547
548
549

Porovnání
ZDVOP 2018 2019
v%

název syntetického účtu

Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem
501
502,
503
504
506,
507
508
511
512
513
516
518

Skutečnost k
31.12.2019

ZU

551 - Odpisy dlouhodobého majetku

33,00

0,00

48,00

0,00

145,45

0

562
563
569
557
558

Úroky
Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku

0,00
0,00
1,00
44,00
31,00

0,00
0,00
0,00
0,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00
42,00

0,00
0,00
0,00
0,00
92,00

0
0
0
0
135,48

0
0
0
0
920

Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem

2 497,00

1 866,00 3 145,00 2 389,00

125,95

128,03

Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a
641, 642
penále
643
Výnosy z vyřazených pohledávek
644
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a
645, 646
hmotného majetku
648
Čerpání fondů
649
Jiné ostatní výnosy
662
Úroky
663
Kurzové zisky
669
Ostatní finanční výnosy
601
602
603
604
609

672

Výnosy vybraných místních vládních institucí z
transferů

ZU

672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele

Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad
vlády ČR, Úřad práce ČR apod.)
672xx Dotace od ÚSC (obcí, krajů)
672xx

0,00
197,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
192,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
97,46
0
0
0

0
0
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
11,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2 300,00

1 855,00

2 953,00

2 389,00

128,39

128,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

2 300,00

1 855,00

2 953,00

2 389,00

128,39

128,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

Finační prostředky ze strukturálních fondů EU,
finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů
672xx
ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace neinvestiční prostředky
Finační prostředky ze strukturálních fondů EU,
finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů
672xx
ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace rozpuštění transferů do výnosů
Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše
672xx
neuvedených

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Hospodářský výsledek po zdanění

0,00

0,00

0,00

0,00

0
0
0
0

0
0
0
0

Hospodářský výsledek před zdaněním
591
595

Datum: 19. února 2020

Zpracoval: Ilona Dusová, DiS.

Telefon:

