
 
 

        žadatel 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 23.ledna 2018 
NAŠE ZN : 114/18                                                                              
VYŘIZUJE: H. Gabrielová                                                                                                                                                                                                                          
TEL.:   312 267 401                                                                                                         
FAX :  312 261 848                                                            
E-MAIL:   info@dckl.cz                                                                 
 
V Kladně dne 1.února 2018 

 
 
Žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
 
„Žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace 
o počtu dětí a rodin, které aktuálně využívají služby poskytovávané vaším zařízením. Prosíme o 
vyplnění informace do přiložené tabulky dle aktuálního stavu.“ 
 

 

 

Odpověď:  

viz. příloha – L 2018 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Hana Gabrielová v. r. 
ředitelka 



 

Název zařízení: Dětské centrum Kladno, p.o. 
  

Aktuální stav dětí vyplněn k (doplbně datum): 31. prosinec 2017 
  

 
       

  

Lůžková 
Kapacita 

Aktuální 
stav  dětí 

z toho 
  dětí na základě 

rozhodnutí 
soudu 
(předběžné op., 
nařízení ÚV) 

dětí na základě 
smlouvy se 
zákonným 
zástupcem 

dětí ve 
věku 4 a 
více let 

  I. POBYTOVÉ SLUŽBY BEZ RESPITNÍCH (ODLEHČOVACÍCH) POBYTŮ 48 34 27 7 14 
  Samotné děti (bez matky) v režimu zdravotnické služby DD pro děti do 3 let 26 22 19 3 6 
  Samotné děti (bez matky) v režimu ZDVOP 12 8 8 0   

  Děti s matkou (jiným členem rodiny) v režimu zdravotnické služby DD pro 
děti do 3 let 

4matky,6 
dětí 4 0 4 1 

  Nezletilé matky s dětmi na pobytu v režimu ZDVOP 0 0 0 0 0 
  Pobyty pro celé rodiny s dětmi - azylové, krizové bydlení 0 0 0 0 0 
  

        

  
Počet lůžek vyhrazených pro respitní pobyty 

dětí se zdravotním postižením Aktuální stav dětí 
  II. RESPITNÍ (ODLEHČOVACÍ) POBYTY (krátkodobé, většinou pravidelné 

pobyty) pro děti se zdravotním postižením, či chronickým onemocněním 0 0   

  

        
  

Kapacita 
Aktuální 
stav dětí 

z toho dětí ve 
věku 4 a více let     III. DALŠÍ SLUŽBY 

    Jesle, či dětská skupina 0 0 0 
    Stacionář (denní) 0 0 0 
    

        

  

Terénnní 
formou (v 
domácnosti) 

Ambulantně 
(v zařízení) 

Na nácvikovém 
pobytu (v 
zařízení) 

    Celkový počet rodin, kterým byla v roce 2017 poskytována podpora v 
nácviku péče o dítě se zdravotním postižením 0 

51 pozn.č.1 a 
39 pozn.č.2 5 

    

        Doplnění, komentáře: 
       

pozn. Č.1: Z 51 rodiny, kterou jsme doprovázeli je 40 rodin s dítětem zdravotně znevýhodněným a zbytek se znevýhodněním sociálním.                                                       
pozn. Č.2 Zařízení aktuálně doprovází celkem 39 pěstounských rodin, tj. 55 pěstounů, 50 dětí v PP (10 zdravotně znevýhodněných) a 17 jejich vlastních  dětí. 

  

  

  



 


