Kolik bylo od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 ve Zlínském kraji celkem zařazeno
přechodných pěstounů?
V uvedeném období bylo ve Zlínském kraji zařazeno do evidence osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu celkem 31 rodin.
Kolik přechodných pěstounů od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 ukončilo zařazení
do evidence přechodného pěstouna na svou vlastní žádost?
V uvedeném období ukončily činnost přechodného pěstouna na vlastní žádost 2
osoby.
Proti kolika přechodným pěstounům bylo od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2019 zahájeno
správní řízení o ukončení evidence přechodného pěstouna?
V uvedeném období bylo zahájeno řízení o vyřazení z evidence osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu u 2 rodin.
Proběhla v roce 2018 příprava žadatelů o osvojení/ pěstounství/ pěstounství na
přechodnou dobu?
V roce 2018 realizoval Zlínský kraj 3 kurzy odborné přípravy. Ve Zlínském kraji máme
nastaveny přípravy tak, že nespecifikujeme přípravu dle formy, ale do daného kurzu
zařazujeme zájemce o všechny formy náhradního rodičovství, tj. osvojení,
pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Pokud ano, jaké na ně vynaložil kraj náklady?
Za přípravu budoucích náhradních rodičů (všechny formy) vynaložil v roce 2018
Krajský úřad Zlínského kraje částku XXX Kč.
Pokud ano, kolik přechodných pěstounů bylo zařazeno do databáze?
2 osoby.
Pokud ano, kolik žadatelů o dlouhodobé pěstounství bylo schváleno?
12 osob.
Pokud ano, kolik žadatelů o adopci bylo schváleno?
20 osob.
Proběhla v roce 2019 příprava žadatelů o osvojení/ pěstounství/ pěstounství na
přechodnou dobu?
V roce 2019 realizoval Zlínský kraj 3 kurzy odborné přípravy. Ve Zlínském kraji máme
nastaveny přípravy tak, že nespecifikujeme přípravu dle formy, ale do daného kurzu
zařazujeme zájemce o všechny formy náhradního rodičovství, tj. osvojení,
pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Pokud ano, jaké na ně vynaložil kraj náklady?
Za přípravu budoucích náhradních rodičů (všechny formy) vynaložil v roce 2019 kraj
částku XXX Kč.
Pokud ano, kolik přechodných pěstounů bylo zařazeno do databáze?
2 osoby.

Pokud ano, kolik žadatelů o dlouhodobé pěstounství bylo schváleno?
2 osoby.
Pokud ano, kolik žadatelů o adopci bylo schváleno?
6 osob.
Proběhla ve Zlínském kraji v roce 2018 nějaká akce na podporu pěstounství?
Pokud ano, jakou finanční částku na ni kraj poskytl z rozpočtu?
Setkání k propagaci pěstounské péče se zástupci obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností a nestátních organizací, které mají pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany v bodu uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, Zlínského kraje, které se
propagaci pěstounství věnují na lokální úrovni. Vzájemná výměna zkušeností
subjektů. Bez nákladů z rozpočtu kraje.
Den kraje – stanoviště odboru sociálních věcí, kde byly poskytovány informace mimo
jiné i o pěstounství a předávány informační materiály. Nelze vyčíslit náklady z
celkových nákladů na akci.
Anketa Pečující osoby Zlínského kraje – ocenění 3 osob v kategorii Pěstoun, včetně
poskytnutí finančního daru ve výši XXX Kč každé oceněné osobě, v rámci
společenského večera. Nelze vyčíslit náklady z celkových nákladů na akci.
Proběhla ve Zlínském kraji v roce 2019 nějaká akce na podporu pěstounství?
Pokud ano, jakou finanční částku na ni kraj poskytl peněz z rozpočtu?
Setkání k propagaci pěstounské péče se zástupci obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností a nestátních organizací, které mají pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany v bodu uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, Zlínského kraje. Výměna
zkušeností subjektů, které se propagaci pěstounství věnují na lokální úrovni. Bez
nákladů z rozpočtu kraje.
Den pro rodinu – aktivní účast pracovníků pro náhradní rodinnou péči na akci pořádané
Centrem pro rodinu se sídlem ve Zlíně. Zajištěn program pro děti, předání informačních
materiálů a zodpovězení otázek účastníků. Bez nákladů z rozpočtu kraje.
Pouť ve Štípě – stanoviště odboru sociálních věcí, kde byly poskytovány informace
mimo jiné i o pěstounství a předávány informační materiály. Bez nákladů z rozpočtu
kraje.
Den kraje – stanoviště odboru sociálních věcí, kde byly poskytovány informace mimo
jiné i o pěstounství a předávány informační materiály. Nelze vyčíslit náklady z
celkových nákladů na akci.
Anketa Pečující osoby Zlínského kraje – ocenění 3 osob v kategorii Pěstoun, včetně
poskytnutí finančního daru ve výši XXX Kč každé oceněné osobě v rámci
společenského večera. Nelze vyčíslit náklady z celkových nákladů na akci.

