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V Praze dne 5. května 2020
                                                                                 Č. j.: MPSV-2020/91088-250

Činnost osob pověřených dle § 48 odst. 2 písm. d) a f) zákona č. 359/1999 Sb., 

o  sociálně-právní  ochraně  dětí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  obecních

úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, které

realizují tzv. doprovázení pěstounů - uvolňování opatření a postupný návrat k

běžným činnostem

 

Vzhledem  k  postupnému  uvolňování  omezujících  opatření  souvisejících  

s epidemiologickou situací a výskytem onemocnění COVID-19 Vám tímto zasíláme

doporučení k aktuálnímu zajištění tzv. doprovázení osob pečujících, osob v evidenci

a jim svěřených dětí.

I v rámci tzv. doprovázení by mělo dojít  k postupnému plnému obnovení činnosti

doprovázejících subjektů a znovu by měly být realizovány služby a pomoc osobám

pečujícím,  osobám  v  evidenci  a  svěřeným  dětem  dle  §  47a  odst.  2  zákona  č.

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (zákon o SPOD). Je

však třeba se  řídit  aktuálními  opatřeními  Ministerstva  zdravotnictví  a  usneseními

vlády  souvisejícími  s  koronavirem.   V  souvislosti  s  činnostmi  doprovázejících

subjektů jde zejména o mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.

dubna  2020,  

č. j.: MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN a usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 

č.  452.  Pro  správní  orgány  a  orgány  veřejné  moci  je  to  pak  také  mimořádné

opatřením  Ministerstva  zdravotnictví  ze  dne  9.  4.  2020  č.j.  MZDR

15757/2020-3/MIN/KAN.  

S účinností  od 11.  5.  2020 pak platí  usnesení  vlády č.  490 ze dne 30.  4.  2020

týkající  se  omezení  volného  pohybu,  které  může  být  aplikováno  též  na  některé

činnosti související s doprovázením pěstounů.
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Kontakt  zaměstnanců,  kteří  doprovází  osoby  pečující,  osoby  v  evidenci  a  jim

svěřené děti  dle § 47b odst.  5 zákona o SPOD lze realizovat osobně, avšak za

dodržení  zvýšených hygienických opatření  (dezinfekce rukou,  zakrytá ústa i  nos,

rozestup min.  2  metry  -  platí  pro  zaměstnance doprovázejících  subjektů  i  osoby

pečující,  osoby  

v evidenci a děti od 2 let věku, resp. rozestup nemusí být dodržován u členů jedné

rodiny/domácnosti). 

Pokud by osoba pečující či osoba v evidenci měla oprávněnou obavu (patří do tzv.

rizikové skupiny ona sama, jí svěřené dítě či osoba bydlící ve společné domácnosti)

z osobního kontaktu a návštěvy zaměstnance doprovázejícího subjektu, je třeba toto

respektovat  a  kontakt  realizovat  prozatím telefonicky,  přes  webkameru,  případně

sice osobně, ale nikoli návštěvou v domácnosti pěstouna (rozhovor na zahradě, v

parku,  na procházce apod.  s  dodržováním hygienických opatření).  Toto  platí  i  o

jiných osobních kontaktech, např. v rámci tzv.  vzdělávání pěstounů (do odeznění

epidemie je třeba respektovat, pokud se pěstouni z rizikových skupin nebudou chtít

účastnit vzdělávacích akcí s osobní účastí).

Pokud jde o „hromadné aktivity", např. vzdělávání pěstounů skupinovou formou,  

je toto možné dle usnesení vlády č. 490 ze dne 30. 4. 2020 od 11. 5. 2020 s tím, 

že při hromadných akcích ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 100

osob ve stejný čas musí být zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry,  

s  výjimkou  členů  domácnosti,  a  musí  být  k  dispozici  nádoba  s  dezinfekčním

prostředkem na dezinfekci rukou.

 

Pobytové akce, např. víkendová vzdělávání pěstounů či tzv. respitní pobyty pro děti 

z  pěstounských  rodin  organizované  doprovázejícími  subjekty  lze  konat  od  25.

5.2020  (otevření  ubytovacích  zařízení,  hotelů  atd.),  ovšem  opětovně  je  třeba

apelovat na dodržování zvýšených hygienických opatření a menších skupin.  Pokud
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jde o respitní pobyty formou dětských táborů, ty prozatím nejsou povoleny, je však

možné, že dojde ke změně. 

Sledujte prosím případné změny související s rozvolňováním mimořádných opatření

zejména  ze  strany  Ministerstva  zdravotnictví  a  případně  dané  trváním

(prodloužením) nouzového stavu. 

Určeno pro:

- všechny krajské úřady a Magistrát hl. města Prahy

- všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností

- osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle § 48 odst. 1 písm.

d) a f) zákona o SPOD
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