
 CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ POMOCI 

ROZSAH ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ K VÝKONU SPOD 

Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydaném Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje je CPP pověřeno v oblasti SPOD vykonávat činnosti v tomto rozsahu: 

 

 Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 

odst. 1 písmeno a). 

 Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písmeno b). 

 Pořádání v rámci poradenské činnosti přenášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu (§ 11 odst. 1  písm. c). 

 Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí 

dítěte do rodiny (§ 19a odst. 1 písmeno c), kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§11 odst. 2), 

provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. 

 Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§19a odst. 1 písmeno b), (§ 48 odst. 2 písmeno 

g). 

 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47 b. 

 Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se 

osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo 

svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písmeno d), (§ 11 odst. 2 písmeno c). 

 Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 

pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá je pověřená osoba povinna 

výchovnou a poradenskou péči poskytnout.  

Seznam konkrétních činností vykonávaných CPP v rámci výkonu SPOD je zveřejněn na webových 

stránkách organizace.  

 


