From: Jan Klusacek [mailto:Jan.Klusacek@wearelumos.org]
Sent: Wednesday, April 27, 2016 8:33 PM
To: Informace Thomayerova nemocnice
Subject: Žádost o poskytnutí informace o výši transferů z veřejných rozpočtů na provoz dětského centra

Dobrý den,
Rádi bychom vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu požádali o informaci o:
1. celkové výši transferů z veřejných rozpočtů směřovaných na provoz Dětského centra při FTN v roce 2015
2. transferů od zřizovatele na provoz Dětského centra při FTN v roce 2015 (na provoz dětského domova pro děti do 3 let provozovaného podle zákona o zdravotních
službách)
3. transferů z MPSV směřovaných na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc fungujícího v rámci Dětského centra v roce 2015
Žádáme o sdělení informace v elektronické formě na adresu jan.klusacek@wearelumos.org .
Jan Klusáček
Výzkumný pracovník Lumos Foundation
IČO: 01286111
Sídlo: Národní 9, Praha 1, 11000
Adresa pro doručování: jan.klusacek@wearelumos.org
V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle:
Jan Klusáček 721 141 871
Velmi vám děkujeme za spolupráci
S pozdravem
............................................................................................
Jan Klusáček
Research and Publications Officer
Národní 9, Praha 1, 110 00, Czech Republic
Tel.: +420 721 141 871
jan.klusacek@werelumos.org
............................................................................................

Gredley House, 1-11 Broadway, Stratford, London, E15 4BQ
t: +44 20 7253 6464
With your help, we can change the lives of millions of children

Please consider the environment before printing this email.
This email and any attachments to it are confidential. Any use, copying or disclosure other than by the intended recipient is unauthorised. If you are not the person for whom
this email is intended, please notify the sender immediately by calling +44 20 7253 6464 or emailing postmaster@lumos.org.uk and delete this message and any copies from
your computer and network.
Lumos Foundation (Lumos) is a company limited by guarantee registered in England and Wales number: 5611912 | Registered charity number: 1112575 | Registered
office:Gredley House, 1-11 Broadway, Stratford, London, E15 4BQ.

From: Horáček Jaroslav JUDr.
Sent: Monday, May 16, 2016 1:58 PM
To: jan.klusacek@wearelumos.org
Cc: Matějů Filip Mgr.
Subject: FW: Žádost o poskytnutí informace o výši transferů z veřejných rozpočtů na provoz dětského centra

Vážený pane Klusáčku,
K Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Vám sděluji za Thomayerovu nemocnici následující:
- požadované finanční částky jsou uvedeny níže podle konkrétní otázky,
- Tabulka o počtu dětí je uvedena v příloze.
Otázky a odpovědi:

53 088 160 Kč

1.

celkové výši transferů z veřejných rozpočtů směřovaných na provoz Dětského centra při FTN v roce 2015

2.

transferů od zřizovatele na provoz Dětského centra při FTN v roce 2015 (na provoz dětského domova pro děti do 3 let provozovaného podle zákona o zdravotních
službách) 48 560 000 Kč

3.

transferů z MPSV směřovaných na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc fungujícího v rámci Dětského centra v roce 2015 4 021 160 Kč
S pozdravem
JUDr. Jaroslav Horáček
Thomayerova nemocnice
Vedoucí právního oddělení
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč
Tel.: +420 261 08 3332
Mobil: +420 734 236 412
e-mail: jaroslav.horacek@ftn.cz

Stav k 31.12.2015
v zařízení 1

Ambulantní a terénní služby (jedná
se o děti, které nejsou započítány
do pobytové služby)

Pobytové služby

Název zařízení
Dětí v zařízení celkem (včetně dětí pobývajících s rodičem)
Dětí v režimu DD pro děti do 3 let celkem

Stav
k 31.12.2015 v
zařízení 1

Stav
Stav
k 31.12.2015 k 31.12.2015 v
v zařízení 1
zařízení 1
Příklad vyplnění
Dětské centrum
Mnichovice
30
15

z toho dětí v režimu DD na základě smlouvy se zákonným zástupcem
z toho dětí v režimu DD na základě rozhodnutí soudu
Dětí v režimu ZDVOP celkem

12
3
15

z toho dětí v režimu ZDVOP na základě smlouvy s rodiči/návrhu
OSPOD
z toho dětí v režimu ZDVOP na základě rozhodnutí soudu
Dětí pobývajících s matkou (rodičem) celkem
z toho v režimu DD pro děti do 3 let
z toho v režimu ZDVOP
Dětí v jeslích v zařízení (mimo děti pobývající v zařízení)
Dětí v mateřské škole v zařízení (mimo děti pobývající v zařízení)

13
2
4
3
1
0
0

Dětí docházejících za ambulantní zdravotní péčí – např. fyzioterapie,
rehabilitace (mimo děti pobývající v zařízení)
Počet dětí, jejichž rodičům je poskytována podpora v nácviku péče o
dítě se zdravotním postižením (mimo děti pobývající v zařízení)
Počet aktuálně doprovázených náhradních rodin
Počet biologických rodin aktuálně podporovaných v nácviků péče o
dítě i jiných záležitostech terénním týmem v jejich přirozeném
prostředí (mimo areál zařízení)

3
5
0

6

Ambulantní a terénní služby (jedná
se o děti, které nejsou započítány
do pobytové služby)

Pobytové služby

Stav k 31.12.2015
v zařízení 1

Stav
k 31.12.2015 v
zařízení 1

Stav
Stav
k 31.12.2015 k 31.12.2015 v
v zařízení 1
zařízení 1
Příklad vyplnění

Název zařízení
Dětí v zařízení celkem (včetně dětí pobývajících s rodičem)
Dětí v režimu DD pro děti do 3 let celkem

69
58

Dětské centrum
Mnichovice
30
15

z toho dětí v režimu DD na základě smlouvy se zákonným zástupcem
z toho dětí v režimu DD na základě rozhodnutí soudu
Dětí v režimu ZDVOP celkem

24
45
11

12
3
15

z toho dětí v režimu ZDVOP na základě smlouvy s rodiči/návrhu
OSPOD
z toho dětí v režimu ZDVOP na základě rozhodnutí soudu
Dětí pobývajících s matkou (rodičem) celkem
z toho v režimu DD pro děti do 3 let
z toho v režimu ZDVOP
Dětí v jeslích v zařízení (mimo děti pobývající v zařízení)
Dětí v mateřské škole v zařízení (mimo děti pobývající v zařízení)

10/1
10
10
3
1
0
0

13
2
4
3
1
0
0

Dětí docházejících za ambulantní zdravotní péčí – např. fyzioterapie,
rehabilitace (mimo děti pobývající v zařízení)
Počet dětí, jejichž rodičům je poskytována podpora v nácviku péče o
dítě se zdravotním postižením (mimo děti pobývající v zařízení)
Počet aktuálně doprovázených náhradních rodin

5

3

0
40

5
0

Počet biologických rodin aktuálně podporovaných v nácviků péče o
dítě i jiných záležitostech terénním týmem v jejich přirozeném
prostředí (mimo areál zařízení)

10

6

