JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kancelář hejtmana
Úsek vedoucího odboru

*KUCBX00YAA4S*
KUCBX00YAA4S

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Váš dopis zn.:
Naše č. j.:

7. 1. 2021
KUJCK 5858/2021

Sp. zn.:

KHEJ 2380/2021/kakr SO

Vyřizuje:
E-mail:

Bc. Kamila Křížová
386 720 225
krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

14. 1. 2021

Ze dne:

Telefon:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 7. 1. 2021 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 1. 2021, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

I. Kolik bylo k 31.12.2020 ve vašem kraji zařazených přechodných pěstounů?
II. Kolik bylo k 31.12.2020 ve vašem kraji „přerušených“ evidencí o zařazení do PPPD?
III. Kolik přechodných pěstounů za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji skončilo na vlastní žádost a požádalo
o vyřazení z evidence přechodných pěstounů?
IV. Kolik bylo za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji nově zařazeno přechodných pěstounů do evidence
přechodných pěstounů ?
V. Kolik bylo ke dni 31.12.2020 volných přechodných pěstounů?
VI. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do kojeneckého ústavu, případně dětského centra?
VII. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do ZDVOPu?
VIII. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji bylo předáno do dětského domova?
IX. Kolika dětem byla za rok 2020 ve vašem kraji nařízena ústavní výchova?
X. Kolik dětí bylo umístěno k 31.12.2020 ve Vašem kraji ve ZDVOPech?
XI. Kolik dětí bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji v kojeneckých ústavech, případně v dětských centrech?
XII. Kolik dětí bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji v dětských domovech?
XIII. Kolik bylo k 31.12. 2020 ve Vašem kraji schválených a čekajících žadatelů o klasickou pěstounskou péči?
XIV. Kolik bylo za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji nově zařazeno dlouhodobých pěstounů?
XV. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu přechodných pěstounů?
XVI. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu dlouhodobých pěstounů
XVII. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu adoptivních rodičů?
XVIII. Kolik bylo v roce 2020 ve vašem kraji schválených a zařazených adoptivních rodičů?
XIX. Kolik čekatelů na adopci bylo ve vašem kraji ke dni 31.12. 2020?
XX. Která organizace (případně které) dělaly přípravu pěstounů a adoptivních rodičů v roce 2018, 2019 a 2020.

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 5858/2021

Sp. zn.: KHEJ 2380/2021/kakr SO

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
I.

29 (manželský pár nebo jednotlivec)

II.

14 (manželský pár nebo jednotlivec), z toho 6 přerušeno do 31.12. 2020, tj. jsou volní od 1. 1. 2021

III.

2 (manželský pár nebo jednotlivec)

IV.

0

V.

2 (manželský pár nebo jednotlivec)

VI.

Jihočeský kraj nemá kojenecký ústav ani dětské centrum. V kraji je dětské centrum, které funguje jako
ZDVOP.

VII.

Jihočeský kraj tyto údaje v současné době nemá k dispozici. Evidují je orgány SPOD na obecních úřadech
ORP a kraji budou předány v rámci statistických výkazů za rok 2020 do 15. 2. 2021.

VIII.

Jihočeský kraj tyto údaje v současné době nemá k dispozici. Evidují je orgány SPOD na obecních úřadech
ORP a kraji budou předány v rámci statistických výkazů za rok 2020 do 15. 2. 2021.

IX.

Jihočeský kraj tyto údaje v současné době nemá k dispozici. Evidují je orgány SPOD na obecních úřadech
ORP a kraji budou předány v rámci statistických výkazů za rok 2020 do 15. 2. 2021.

X.

Jihočeský kraj tyto údaje v současné době nemá k dispozici. Evidují je orgány SPOD na obecních úřadech
ORP a kraji budou předány v rámci statistických výkazů za rok 2020 do 15. 2. 2021.

XI.

Požadované údaje Jihočeský kraj nemá k dispozici, neboť v kraji není kojenecký ústav. Dětské centrum,
které v kraji je, funguje jako ZDVOP.

XII.

Jihočeský kraj tyto údaje v současné době nemá k dispozici. Evidují je orgány SPOD na obecních úřadech
ORP a kraji budou předány v rámci statistických výkazů za rok 2020 do 15. 2. 2021.

XIII.

13 (manželský pár nebo jednotlivec)

XIV.

19 (manželský pár nebo jednotlivec)

XV.

32 000 Kč (pozn. přechodní pěstouni absolvovali přípravný kurz ke konci roku 2019, uhrazen byl na
začátku roku 2020).

XVI.

125 000 Kč

XVII.

165 200 Kč

XVIII. 14 (manželský pár)
XIX.

26 prvožadatelů, 20 žadatelů o druhé a další dítě

XX.

V roce 2018 Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú., Písek.
V roce 2019 a 2020 Prevent99, z.ú., Strakonice.

S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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