
                   Organizační struktura zaměstnanců Dětského centra Kladno, p.o.   k 1. březnu 2019 

 

                   Pozn.: NA – označení samostatné budovy tzv. Nového areálu,  HB – označení hlavní budovy. Součástí  DC Kladno, p.o je detašované pracoviště na Stochově.  

                                   Celkový počet fyzických pracovníků k výše uvedenému datu činí 60; počet přepočtených osob je 54,475; a 4 mateřské dovolené.  

                                                                            

ředitelka zařízení
Počet fyzických osob: 1

Počet řepočtených osob: 1

Odborný personál 

DD Kladno

( včetně Zařízení 
odborného poradenství pro 

péči o děti)

psycholog

Počet fyzických osob: 1

Počet přepočtených osob: 0,75

fyzioterapeut - ergoterapeut

Počet fyzických osob: 1

Ppočet přepočtených osob: 1

speciální pedagog

Počet fyzických osob: 1

Počet přepočtených osob: 1

výchovný poradce

Počet fyzických osob: 0

Počet přepočtených osob: 0,25

Dětský domov pro děti 

do 3 let věku

zástupkyně řed. a stan. sestra    NA

Počet fyzických osob: 1

Počet přepočtených osob: 1

střední  zdravotnický  pracovník  

(výjezdová sestra DD)                   

Počet fyzických osob:  1

Počet přepočtených osob: 0,50 

střední zdravotnický pracovník NA  

Počet fyzických osob: 7

Počet přepočtených osob: 7

pomocný zdravotnický pesonál NA

Počet fyzických osob: 7

Počet přepočtených osob:  7

Dětský domov pro děti 

do 3 let věku

staniční sestra HB 

Počet fyzických osob: 1 

Počet přepočtených osob: 0,875

pediatr DD

Počet fyzických osob:  2

Počet přepočtených osob:0,85

sociální pracovnice DD

Počet fyzických osob: 1

Počet přepočtenýosob: 1

střední  zdravotnický  peracovník HB

Počet fyzických osob:  12

Počet přepočtených osob: 8,65

pomocný zdravotnický pracovník HB

Počet fyzických osob: 2

Počet přepočtených osob: 2

Zařízení pro dětí vyžadující 
okamžitou pomoc

vedoucí ZDVOP

Počet fyzických osob: 1

Počet přepočtených osob: 1

sociální pracovnice ZDVOP

Počet fyzických osob: 1

Počet přepočtených osob: 1

pracovník v sociálních službách (SŠ)

Počet fyzických osob:   7

Počet přepočtených osob: 7

pracovník v sociálních službách (kurz)

Počet fyzických osob:  5

Počet přepočtených osob: 5

Pověření SPO

- uzavízání dohod o výkonu PP

sociální pracovnice

Počet fyzických osob: 3

Počet přepočtených osob: 2,5

provozní zaměstnanci

účetní , mzdová účetní

Počet fyzických osob: 1

Počet přepočtených pracovníků: 1,35 

provozní

Počet fyzických osob: 1

Počet přepočtených osob: 1

kuchař (Kladno + Stochov)

Počet fyzických osob: 5

Počet přepočtených osob: 5

domovník

Počet fyzických osob: 1

Počet přepočtených osob: 1

dělník prádelen a šička 

Počet   přepočtených osob: 1

Počet fyzicjých osob: 1


