
 
 

 

DĚTSKÝ  DOMOV  CHARLOTTY  MASARYKOVÉ  

U VČELY 176, 156 00 PRAHA   5 - ZBRASLAV   

Telefon + fax :  257920303  

Zřizovate l :  Hlavní město Praha,  Mariánské nám.2,110 00 Praha 1  

             

 

 

 

Dětský domov Charlotty Masarykové je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Kapacita zařízení je 30 dětí, z 

těchto 30 pobytových míst je 15 míst vyčleněno pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Předmětem činnosti je 

 péče o děti od 1 do 3 let věku, popř. dětem mladším i starším, maximálně do zahájení povinné školní docházky, 

které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí,  dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve 

vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým, 

 poskytování zdravotně poradenské, výchovné, diagnostické, léčebné, ošetřovatelské, rehabilitační nebo 

zdravotně sociální péče, 

 poskytování sociálně právní ochrany dětí, 

 provozování  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

 

Doplňkovou činností dětského domova je poskytování rehabilitační péče pro veřejnost. 

Kdo a jak může žádat o pomoc? 

• Rodiče dítěte (zákonní zástupci) 

• Dítě samotné 

• Orgán sociálně – právní ochrany 

• nebo je dítě do zařízení přijato na základě rozhodnutí soudu 

 

 

 

Jak je možné nás kontaktovat: 



• Osobně na adrese: Dětský domov Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5. 

• Telefonicky a faxem na čísle 257920303  nepřetržitě 

• Telefonicky na čísle 776439368 (krizový mobil) nepřetržitě 

• E-mailem: reditel.ddchm@volny.cz 
• Web: www.ddzbraslav.cz 

 

Doprava: 
ze Smíchovského nádraží cca 15 minut autobusem 129, 318 (výstup stanice U Včely), 241 (výstup stanice Žabovřeská)  

 

 

Umístění:   
zařízení se nachází v klidném prostředí, cca 2 minuty od autobusových stanic U Včely nebo Žabovřeská.   
 

Zajišťujeme pro děti: 

 základní životní potřeby 

 plné přímé zaopatření – ubytování, stravování, ošacení 

 poskytování zdravotních služeb 

 psychologickou péči 

 logopedickou péči 

 rehabilitační péči 

 výchovnou péči 

 sociální péči 

 speciálně pedagogickou péči 

 poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte 

 výchovně vzdělávací a terapeutické programy (včetně muzikoterapie, pohybové terapie, hipoterapie, 

canisterapie) 

 zájmovou a poznávací činnost (výlety, návštěvy divadel, koncertů, výstav, cirkusů, atrakcí, ozdravné pobyty na 

horách apod.) 

 

 

Doplňková činnost zařízení: 

 

  Fyzioterapie - rehabilitace 

  pro děti z DDCHM i pro veřejnost 

 

  Ordinační a provozní doba rehabilitace: 

  pondělí   08:00 –  12:00  13:00 – 18:00 

  úterý    10:00 –  12:00  13:00 – 18:00 

  středa   08:00 –  12:00  13:00 – 18:00 

  čtvrtek   08:00 – 12:00  16:00 –  18:00 (Vojtova metoda) 

  pátek   08:00 –  13:00 

 

  Smluvní pojišťovny: VZP, OZP, ZPMV, ČPZP, VoZP,  ZP Škoda 

 

  Kontakt pro rehabilitaci: 
• Tel.: 257217378, mobil: 721483247 

• E-mail: ddchm.fyzio@volny.cz 

• Web: http://www.ddzbraslav.cz/rehabilitace.php 
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