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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 znevýhodněné děti však sahají až do dob
poválečných.
Hlavním cílem zařízení je poskytnutí komplexní podpory znevýhodněnému dítěti i jeho rodiny.
V roce 2012, kdy došlo k transformaci zařízení tak, abychom vyšli maximálně vstříc
celospolečenským změnám a chystané legislativě, byla naše hlavní činnost rozšířena o činnost
doplňkovou. Zároveň bylo požádáno o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Navzdory
novým trendům péče o ohrožené děti vycházíme ze statistiky, že ve všech společnostech napříč
dobou 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 podporu dětí vyrůstajících v pěstounské péči, na pomoc matkám a jejich zdravotně
nebo sociálně vyloučeným dětem a na doprovázení dětí, které potřebují okamžitou pomoc.
Rok 2016 byl pro dětské centrum velmi aktivní a přinesl řadu novinek. Rozšířil a obměnil se
pracovní kolektiv, větší důraz byl kladen na postupnou profesionalizaci vlastní činnosti
prostřednictvím standardů kvality pověřených osob. Hlavním zájmem však bylo vytvoření zázemí a
služby, která poskytne dětem týraným a zneužívaným bezpečné zázemí a odbornou pomoc.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem příznivcům, kteří nás i přes 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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A

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.
V roce 2012 jsme získali dle zákona č. 358/1999 Sb., pověření k výkonu sociálně- právní ochrany
dětí.

1. 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 18.1.2013 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 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..

2. Údaje o přijímání a propouštění dětí
Pobytové služby jsou od 16.10.2009 poskytovány celoročně pro 48 dětí, z toho:
•

hlavní budova Dětského centra Kladno, p.o., Brjanská 3079
21 lůžek - 10 kojenců 0-6 měsíců, 6 batolat 7-12 měsíců, 5 pro děti s handicapem (dětský
domov pro děti zpravidla do 3 let věku).
Hlavní budova - je možné uvést jako 3 oddělení zahrnující ložnici, hernu a koupelnu pro danou
skupinu dětí; mléčná a centrální kuchyně; návštěvní místnost; kanceláře administrativních
pracovníků; prádelna a dvě terapeutické místnosti.
•

nový areál
15 lůžek - 12 míst (ZDVOP – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve věku
zejména do 12 let), 3 děti s matkami v azylovém ubytování.

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 psycholožky, muzikoterapeutky a fyzioterapeutky), hydroterapie; šatna zaměstnanců a
archiv zařízení.
•

budova detašovaného pracoviště Stochov, Hornická 203
12 lůžek - pro děti nad 12 měsíců a zpravidla do 3 let věku (dětský domov pro děti
zpravidla do 3 let věku).
V každém bytě mohou děti využívat jídelnu, obývací pokoj a vždy tři pokoje určené 2 – 3 dětem.
Součástí těchto prostor jsou: kuchyně, terasy na volnočasové aktivity, pracovna personálu,
skladovací prostory a rozlehlá zahrada s herními prvky dle věku dětí.

V roce 2016 jsme intenzivně pracovali s 5 matkami, doprovázeli 70 matek a otců dítěte při jeho
propuštění z péče.
V tomto roce bylo:
přijato celkem 62 děti a to na základě:
•

souhlasu rodičů

39

•

předběžného opatření

23

•
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V roce 2016 jsme do dětského centra přijali 62 děti, z toho 39 dětí na žádost rodičů a o přijetí 23
dětí rozhodoval soud. Čtyři děti byly přijaty z důvodu týrání (rok 2015 7 dětí). Ve sledovaném
období bylo pracováno s 19 průvodci dítěte.
I nadále vzrůstá počet dětí, které vyžadují speciální péči nebo mají speciální potřeby. Zvyšuje se
počet dětí týraných a počet dětí, jejichž matky jsou závislé na návykových látkách.

3. Personální zajištění provozu
3.1 Organizační struktura pracovníků Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(dále také ZDVOP)

ředitelka zařízení
počet fyzických osob: 1
počet přepočtených osob: 0.250

odborný personál
ZOP

klinický psycholog
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,166

vedoucí ZDVOP
(zástupce ředitelky)
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,250

pracovník
péče

přímé

Počet fyzických osob: 11
Počet přepočtených osob: 9,600

sociální pracovnice

provozní zaměstnanci

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 1,00

účetní

kuchař

dělník prádelen

domovník

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,250

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,250

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,250

Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,250

psycholog ve zdrav.
Počet fyzických osob: 1
Ppočet přepočtených osob: 0,250

speciální pedagog
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,250

fyzioterapeutergoterapeut
Počet fyzických osob: 1
Počet přepočtených osob: 0,250

3.2

Další vzdělávání zaměstnanců
(účast na odborných seminářích z nabídky dalších organizací)

01/16 Zápis do ZŠ – jak se připravit

hlavní sestra, spec. pedagog, SZP

03/16 Supervize Portage
Náhradní rodinná péče

speciální psycholog
hlavní sestra, sociální pracovnice,
zdravotně-sociální pracovnice, SZP
ředitelka

Centrum psychologicko-sociálního
poradenství
04/16 Setkání pracovníků UNIE DZZ

ředitelka

05/16 Sexuální experimentování u dětí
183. Klinicko – psychologický den
Vývoj motoriky u dětí

klinický psycholog

06/16 Praxe a zkušenosti z pěstounské péče

hlavní sestra, spec. pedagog, SZP
ředitelka,
zdravotně-sociální pracovnice

09/16 Přechodná pěstounská péče
Poruchy autistického spektra
Aktuální náhled na práci DZZ a ZDVOP

ředitelka
spec. pedagog
ředitelka

10/16 Budoucnost rodinně-právního soudnictví

ředitelka

11/16 Právní aspekty činnosti zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Supervize Portage
Standardy kvality v SPOD
Muzikoterapie ve zdravotnictví

ředitelka, sociální pracovnice
spec. pedagog
vedoucí ZDVOP
spec. pedagog

12/16 Novela zákona o sociálních službách
č.108/2006 Sb.

ředitelka

3.3 Plán vzdělávání zaměstnanců ZDVOP
• Zápis do ZŠ – jak se připravit
• Podpora pěstounské péče v ČR
• Fyzioterapie II.
• Škola volá – příprava na vyučování
• Zdravotnické minimum – první pomoc
• Práva dětí

7.1.2016
8.3.2016
10.5.2016
6.9.2016
4.10.2016
9.11.2016

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.

4. Grantová řízení
Chci žít jako ty – projekt předložený Nadaci dětem Terezy Maxové byl schválen s částkou 24 400
Kč. Cílem projektu je podpora integrace dětí dětských domovů mezi vrstevníky vyrůstající
v rodinách. Ve sledovaném období byla předložena závěrečná zpráva, s nadací jsou vyvolána
jednání ohledně další spolupráce.
Canisterapie je vhodná terapeutická metoda, která dětem pomáhá zlepšit psychickou pohodu,
komunikační dovednosti, toleranci a usměrňování vztahů mezi sebou. Projekt byl zahájen v dubnu
2014 a probíhá v centru v sobotu jednou za čtrnáct dní.
Bezpečná náruč – v rámci výzvy MPSV byl k 30.11. 2015 předložen projekt, který měl být
finančně pokryt z podpory Evropských sociálních fondů. Předpokládaný termín realizace byl od
1.9.2016 do 31.8.2019. Finanční náklady projektu činily celkem 4,078 tis. Kč; projekt postoupil do
užšího výběru, ale v konečné fázi nebyl zadavatelem podpořen.
Podpora osob s mentálním a kombinovaným postižením – v srpnu jsme využili výzvy
Nadačního fondu AGROFERT. Předmětem žádosti o podporu bylo pořízení diagnostických a
terapeutických metod a pomůcek potřebných k posouzení a rozvoji zdravotně a sociálně
znevýhodněných a postižených dětí. Celková částka projektu činila 123 136 Kč. Žádost byla
v prosinci podpořena ve výši 80 tis. Kč; její realizace proběhne v období od ledna do října 2017.

V roce 2016 byly připraveny k realizaci celkem tři projekty ve výši 4,182 tis. Kč. Projekt
Bezpečná náruč nebyl podpořen, Chci žít jako ty byl dokončen, Podpora osob s mentálním a
kombinovaným postižením je v procesu naplňování.

5. Poděkování
Děkujeme všem, kteří v roce 2016 veřejně či anonymně, ve velkém i v malém, jednorázově
nebo opakovaně, financemi, věcně, nápady či dobrovolnou prací přispěli ve prospěch našich
dětí a zařízení:
Finanční dary

Věcné dary

Pospíšilová Zuzana

300,00 Kč

- Kč

Chance 4 Children

- Kč

73 906,00 Kč

Hamé Kunovice

- Kč

7 360,00 Kč

Metal Trade Comax

25 000,00 Kč

- Kč

Město Kladno

35 354,00 Kč

- Kč

- Kč

1 500,00 Kč

Žáková, Bartůšková
Třinecké železárny

30 000,00 Kč

- Kč

- Kč

2 000,00 Kč

Šmíd Pavel

1 600,00 Kč

- Kč

Nocarovi

1 000,00 Kč

- Kč

Mlčochovi Rakousko

3 000,00 Kč

- Kč

Rynda Děčín

4 000,00 Kč

- Kč

Strnad Pavel

6 000,00 Kč

- Kč

540,00 Kč

- Kč

Česká společnost proti AIDS

76 609,00 Kč

- Kč

Kosovi Vojtěch a Matěj

Vrasto Trade s.r.o Kladno

Schimanski Rakousko

38 100,00 Kč

- Kč

Fiala Kladno

1 000,00 Kč

- Kč

Kučera Tomáš

2 000,00 Kč

- Kč

10 000,00 Kč

- Kč

Beneš Pavel

6 000,00 Kč

- Kč

Kolektiv strážníků MP Kladno

8 000,00 Kč

- Kč

Husáková Klára

2 000,00 Kč

- Kč

MCK Commerceš LTD Praha

5 000,00 Kč

- Kč

Bražinová Lenka

20 000,00 Kč

- Kč

- Kč

5 800,00 Kč

Salon Iva Rudná ve spolupráci s městem Rudná

52 500,00 Kč

- Kč

Dětská obuv Bášová Kladno

16 530,00 Kč

- Kč

SBM Holding Kladno
Bartůšková Jana

Střední zdravotnická škola

- Kč

400,00 Kč

anonymní dárce

- Kč

23 749,00 Kč

7 550,00 Kč

- Kč

352 083,00 Kč

114 715,00 Kč

Globus
CELKEM

B

Jakou doplňkovou činnost vykonáváme?

1.

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 klinické psycholožky, fyzioterapeuta, speciálního pedagoga,
muzikoterapeuta, výchovného poradce 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.

Zařízení odborného poradenství – odborné vedení jednotlivých úseků činnosti SPO :
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V roce 2016 byli klienti odborným personálem doprovázeni v rozsahu 628 hodin přímé práce.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

2.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také ZDVOP) v roce 2016 doprovázelo celkem
48 dětí:
•
•

6 dětí z předcházejícího sledovaného období ( z roku 2015)
42 děti byly nově přijaty a to:
z toho 9 sourozeneckých skupin: 4 skupiny po 2 dětech, 3 skupiny po 3 dětech, 1 skupina po
4 dětech, 1 skupina po 6 dětech – z toho 1 tříčlenná sourozenecká skupina byla přijata
opakovaně, dále byla přijata nezletilá matka s nezletilým dítětem a to:
- z původní rodiny:
- z širší rodiny:
- z náhradní rodinné péče:

- z institucionální výchovy:
- z výše neuvedeného místa:

41
1
0

dítě
dítě
osvojení

0

pěstounské péče

0

pěstounské péče na přechodnou dobu

0

DD

0

ÚSP

0

•

děti ze sledovaného období byly přijaty na základě:
- rozhodnutí soudu:
- žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- žádosti zákonného zástupce dítěte:
- žádosti dítěte:

•

celkem propuštěno 36 dětí
(z období 1. pololetí 2016 propuštěno celkem 14 dětí / v 2. pololetí 2016 propuštěno celkem
21 dětí):
- do původní rodiny:
31 dítě
- do širší rodiny:
2 děti
- do náhradní rodinné péče: 0 osvojeno

- institucionální výchova:

12 dětí
7 dětí
22 děti
1

0

pěstounská péče

0

pěstounská péče na přechodnou dobu

0

DC

2
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0

ÚSP

1

DÚ

0

jinam

(např. repatriace)

Rozložení poskytnutých 268 hodin odborné pomoci:
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V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme v roce 2016 celkem doprovázeli 48 dětí.
Týmem pracovníků zařízení odborného poradenství jsme v rámci odborné pomoci dětem poskytli
celkem 268 hodin přímé, převážně terapeutické práce. Životní osudy dětí jsou stále složitější.

Podpora pěstounské péče

3.

V rámci pověření o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., jsme
k 31.12.2015 doprovázeli 17 rodin, které pečují v rámci pěstounské péči o soudem svěřené dítě.
V roce 2016 jsme uzavřeli dalších 8 dohod, žádná z uzavřených nebyla v tomto roce ukončena.
Počet svěřených dětí v jedné pěstounské rodině:
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Poměr nepříbuzenské a příbuzenské pěstounské péče v rámci doprovázení:

40%
cizí
příbuzní
60%

Odborná podpora pěstounů:
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
prosinec
celkem

výkon
12,5
8,00
16,25
4,75
8,00
6,00
8,00
5,00
58,00
21,00
11,00
6,00

cena
4100
1900
6650
1475
2050
1700
2300
1250
3175
7550
4150
2950

164,50 hod.

39250,- Kč

K prohlubování odborných znalostí jsme na daný rok připravili témata:
• Zápis do ZŠ – jak se připravit
7.1.2016
• Podpora pěstounské péče v ČR
8.3.2016
• Tvořivá dílna – Velikonoční ručkování a tradice
22.3.2016
• Fyzioterapie II.
10.5.2016
• Tvořivá dílna – prázdninové ručkování
9,oo-11,oo
31.5.2016
• Škola volá – příprava na vyučování
6.9.2016
• Pobytový víkend Hotel Astra – Srby – workshop
23.9. – 25.9.2016
• Zdravotnické minimum – první pomoc
4.10.2016
• Práva dětí
9.11.2016
• Tvořivá dílna
6.12.2016

V roce 2016 jsme doprovázeli 25 rodin s dětmi v pěstounské péči. Respitního pobytu převážně
během hlavních prázdnin se zúčastnilo 9 dětí z 6 rodin a to v rámci letních táborů po celé ČR.

4.

Ostatní pověření k výkonu sociálně- právní ochrany dětí
4.1 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; jednomu byla nařízena
ústavní výchova, dvě dívky jsou stále ve smyslu tohoto ustanovení sledovány, jedno
dítě ve spolupráci s OSPOD řešíme, 5 dětí je v péči matky po domácím násilí
stabilizováno, ostatní děti ve spolupráci s biologickými rodiči zůstaly v jejich péči tj.
sanace rodiny byla úspěšná. Celkově bylo této problematice věnováno 33 hodin.
4.2 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.,
- bylo realizováno celkem pět témat viz. kapitola 3.2 a 3.3.
4.3 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
v rozsahu 17 hodin, informace k tématu podané telefonicky neevidujeme.
4.4 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.,
- viz. kapitola 3 Podpora pěstounské péče,
- nad rámec standardní spolupráce s pěstouny, jež s naší organizací uzavřeli dohodu,
byly poskytnuty 4 hodiny pěstounce z řad veřejnosti.
4.5 Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny ve smyslu § 19a
odst.1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb.,
- ve sledovaném období nás požádaly v souladu s výše uvedeným pověřením 4 páry,
pracovali jsme s nimi v rozsahu 17 hodin.
4.6 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..
- v rámci spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu jsme řešili osudy 3 dětí,
konečné rozhodnutí soudu nebylo k 31.12.2016 vyneseno.

C

Co by Vás ještě mohlo zajímat?

Rozbor hospodaření je zveřejněn v zřizovatelem předepsaném formátu na webových stránkách
našeho zařízení: http://www.dckl.cz/dokumenty/13/Hospodareni16.pdf.
Zpráva o podávání informací je: http://www.dckl.cz/dokumenty/14/Vyrocni_info2016.pdf.

V Kladně dne 8.června 2017

Mgr. Bc. Hana Gabrielová, v.r.
ředitelka

