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Sdělení k žádosti o informace ze dne 7.1.2021
Krajský úřad Zlínského kraje (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 7.1.2021 žádost o poskytnutí
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Konkrétně bylo požádáno
o poskytnutí informací souvisejících s pěstounskou péčí. K jednotlivým dotazům sděluje krajský úřad
následující:
I.

Kolik bylo k 31.12.2020 ve vašem kraji zařazených přechodných pěstounů?

K uvedenému datu bylo zařazeno 27 rodin poskytujících pěstounskou péči po přechodnou dobu.
II.

Kolik bylo k 31.12.2020 ve vašem kraji „ přerušených“ evidencí o zařazení do PPPD?

Od 1.1.2020 do 31.12.2020 došlo v 5 případech k přerušení vedení v evidenci.
III.

Kolik přechodných pěstounů za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji
na vlastní žádost a požádalo o vyřazení z evidence přechodných pěstounů?

skončilo

V roce 2020 jsme řešili 2 žádosti o vyřazení z evidence.
IV.

Kolik bylo za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji nově zařazeno přechodných
pěstounů do evidence přechodných pěstounů ?

V roce 2020 byly zařazeny do evidence 2 přechodné pěstounky.
V.

Kolik bylo ke dni 31.12.2020 volných přechodných pěstounů?

K uvedenému datu byly volné 2 rodiny přechodných pěstounů.
VI.

Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do kojeneckého ústavu, případně
dětského centra?

Ve Zlínském kraji nemáme kojenecký ústav ani dětské centrum pro děti do 3 let věku.
VII.

Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do ZDVOPu?

V roce 2020 bylo předáno do ZDVOPu ve Zlínském kraji 51 dětí.
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VIII.

Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do dětského domova?

Počet nově dětí nově přijatých do dětský domovů zřizovaných Zlínským krajem činil 58 dětí.
IX.

Kolika dětem byla za rok 2020 ve vašem kraji nařízena ústavní výchova?

Tuto informaci bude možné poskytnout až po 15.2.2021, kdy budeme mít k dispozici každoročně
sbírané statistické údaje prostřednictvím tiskopisu MPSV.
X.

Kolik dětí bylo umístěno k 31.12.2020 ve Vašem kraji ve ZDVOPech?

K uvedenému datu byly ve ZDVOP ve Zlínském kraji umístěny 2 děti. Pozn. Zlínský kraj má jen jeden
ZDVOP s kapacitou 11 dětí.
XI.

Kolik dětí bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji
v dětských centrech?

v kojeneckých ústavech, případně

Ve Zlínském kraji nemáme kojenecké ústavy ani dětská centra pro děti do 3 let.
XII.

Kolik dětí bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji v dětských domovech?

K uvedeném datu bylo v dětských domovech zřizovaných Zlínským krajem celkem 230 dětí.
XIII.

Kolik bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji schválených a čekajících žadatelů o klasickou
pěstounskou péči?

V evidenci pro zprostředkování pěstounské péče bylo k danému datu 6 žádostí, respektive rodin
čekajících na zprostředkování.
XIV.

Kolik bylo za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji nově zařazeno dlouhodobých
pěstounů?

Do evidence pro zprostředkování pěstounské péče bylo nově zařazeno 13 žádostí, respektive rodin.
XV.

Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu přechodných pěstounů?

Příspěvkové organizaci kraje, která realizuje přípravy budoucích náhradních rodičů, byl pro rok 2020
na tuto aktivitu schválen příspěvek na provoz v částce 235.000 Kč. Přípravy jsou realizovány
pro všechny formy náhradní rodinné péče společně. Skutečné čerpání financí na tuto aktivitu bude
známé až s uzávěrkou, nejdříve dne 27.01.2021.
XVI.

Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu dlouhodobých pěstounů?

Příspěvkové organizaci kraje, která realizuje přípravy budoucích náhradních rodičů, byl pro rok 2020
na tuto aktivitu schválen příspěvek na provoz v částce 235.000 Kč. Přípravy jsou realizovány pro
všechny formy náhradní rodinné péče společně. Skutečné čerpání financí na tuto aktivitu bude známé
až s uzávěrkou, nejdříve dne 27.01.2021.

pokračování

2

sp.zn. KUSP 1082/2021 PŽÚ

XVII.

Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu adoptivních rodičů?

Příspěvkové organizaci kraje, která realizuje přípravy budoucích náhradních rodičů, byl pro rok 2020
na tuto aktivitu schválen příspěvek na provoz v částce 235.000 Kč. Přípravy jsou realizovány pro
všechny formy náhradní rodinné péče společně. Skutečné čerpání financí na tuto aktivitu bude známé
až s uzávěrkou, nejdříve dne 27.01.2021.
XVIII.

Kolik bylo v roce 2020 ve vašem kraji schválených a zařazených adoptivních rodičů?

K 31.12.2020 bylo v evidenci pro zprostředkování
zprostředkování 31 žádostí, respektive rodin.
XIX.

osvojení

zařazených

a

čekajících

na

Kolik čekatelů na adopci bylo ve vašem kraji ke dni 31.12. 2020?

K danému datu bylo v procesu odborného posouzení ve věci zařazení do evidence
pro zprostředkování osvojení (před vydáním rozhodnutí bez ohledem na výsledek) 29 žádostí,
respektive rodin.
XX.

Která organizace (případně které) dělaly přípravu pěstounů a adoptivních rodičů
v roce 2018, 2019 a 2020.

V uvedeném období zajišťovala odborné přípravy budoucích náhradních rodičů příspěvková
organizace Zlínského kraje – Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín.

S pozdravem

Mgr. Blanka Durďáková
právnička
oddělení státního občanství a přestupků
odbor právní a Krajský živnostenský úřad

pokračování

3

sp.zn. KUSP 1082/2021 PŽÚ

