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Datum

Oprávněná úřední osoba

Číslo jednací

Spisová značka

12. února 2019

Mgr. Eva Váňová

KUZL 10446/2019

KUSP 10446/2019 SOC

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Dobrý den, na základě Vašeho dotazu zasíláme odpovědi na Vaše dotazy.
1. Kolik osob je (bylo) u Vašeho Krajského úřadu evidováno pro výkon pěstounské péče na
přechodnou dobu k 1.1.2007, 1.1.2009, 1.1.2013, 1.1.2015, 1.1.2017, 1.1.2018 a 1.1.2019?
K datu 1.1.2007 a k datu 1.1.2009 ještě nebyl zařazen žádný pěstoun do evidence PPPD. Tato služba vznikla
až od 1.1.2011.
Další údaje, dle jednotlivých let, uvádíme v tabulce:
Datum

Počet žádostí

K 1. 1. 2013

3

K 1. 1. 2015

18

K 1. 1. 2017

33

K 1. 1. 2018

29

K 1. 1. 2019

26

Uvedené údaje se vztahují k počtu žádostí, nikoliv k počtu osob. V naší evidenci vedeme pouze počty žádostí
(rodin), nikoliv počty osob. Službu PPPD může poskytovat jednotlivec nebo pár (rodina).
2. Kolik osob z výše uvedeného má k datu zpracování žádosti svěřeno dítě do pěstounské péče
na přechodnou dobu?
K datu 12. 2. 2019 má svěřeno dítě do PPPD ve Zlínském kraji celkem 20 rodin. Dalších 6 rodin je volných a
na svěření dítěte do PPPD čekají. Důvodem je skutečnost, že aktuálně ze strany OSPOD jsme nebyli osloveni
ohledně volné kapacity pěstounů na přechodnou dobu. Od 1.1.2019 došlo k projednání několika případů, u
kterých se pak změnila rodinná situace a k dojednání umístění dítěte do PPPD pak nedošlo. Je však nutné
zdůraznit, že situace ohledně volné kapacity se mění každým dnem, tudíž z aktuálního stavu 6 volných
pěstounů nelze vyvozovat využitelnost z dlouhodobého hlediska. Tato je zřejmá z roční statistiky
umisťovaných dětí do PPPD.
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3. Kolik osob je (bylo) u Vašeho KÚ evidováno pro výkon pěstounské péče (tedy dlouhodobé
pěstounské péče) k 1.1.2013, 1.1.2014, 1.1.2015, 1.1.2016, 1.1.2017, 1.1.2018 a 1.1.2019?
Informace nemáme k dispozici, neboť v podobě, v jaké je žádáte, nejsou evidovány.
4. Kolik z těchto osob má k datu zpracování žádosti dítě svěřeno do pěstounské péče
(dlouhodobé) a kolik na svěření dítěte čeká (jinak řečeno, kolik je evidováno pěstounů, kteří
teprve na svěření dítěte do dlouhodobé pěstounské péče čekají)?
V návaznosti na předchozí otázku uvádíme, že tato data nejsou v této podobě evidována.
Ke dni 12. 2. 2019 aktuálně čeká na zprostředkování pěstounské péče 6 rodin (žádostí).
5. Kolik osob má dítě v příbuzenské (dlouhodobé) pěstounské péči - lze-li tento údaj poskytnout?
Tento údaje nemůžeme poskytnout, neboť neevidujeme děti v příbuzenské pěstounské péči. Můžete se však
obrátit na obce s rozšířenou působností, které tyto děti evidují.

S pozdravem
Mgr. Simona Čubáková
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
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