
Důvodová zpráva: 
 
K prvnímu návrhu usnesení:  

Od ledna 2019 došlo ke změně věcné příslušnosti odboru pro výkon zřizovatelské 

funkce včetně metodického vedení v oblasti péče o ohrožené děti u zařízení Dětské 

centrum Čtyřlístek a Dětského domova Janovice u Rýmařova, a to z působnosti odboru 

zdravotnictví do působnosti odboru sociálních věcí KÚ MSK na základě usnesení rady 

č. 49/4341 ze dne 23. 11. 2018.  

Organizace Dětské centrum Čtyřlístek poskytuje registrované zdravotní služby 

(komplexní zdravotně výchovné ústavní péče dětem, jejichž vývoj je ohrožen 

nevhodným domácím prostředím nebo jeho absencí, a to zpravidla do věku dětí 3 let, 

edukační pobyty pro matky s dětmi, rehabilitační stacionář se školkou) a také zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které se řadí pod zařízení sociálně-právní ochrany 

dětí, spolu s  dalšími činnostmi (jako pověřená osoba dle rozhodnutí o pověření 

krajským úřadem dle zákona  o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, č.j. MSK 58159/2013/2013/Urb) v zařízeních v Havířově 

a v Opavě. 

S ohledem na transformaci pobytových zařízení pro děti do tří let a připravovanou 
novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která neumožňuje, aby zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc bylo zřízeno v budově nebo v jednom areálu společně 
s jiným ústavním zařízením, je potřeba, aby zřizovatel na tyto změny systému péče 
o ohrožené děti byl připraven reagovat. 
 
(…)  
 
Ke druhému návrhu usnesení:  

 
Jak již bylo uvedeno výše, Organizace Dětské centrum Čtyřlístek poskytuje také 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které se řadí pod zařízení sociálně-právní 
ochrany dětí, spolu s dalšími činnostmi (jako pověřená osoba dle rozhodnutí 
o pověření krajským úřadem dle zákona o sociálně právní ochraně dětí 
č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č.j. MSK 58159/2013/2013/Urb), 
a to v zařízení v Havířově a v Opavě. 
 
Organizace Centrum psychologické pomoci doposud poskytuje výhradně ambulantní 
služby. Je však zapotřebí zohlednit skutečnost, že v našem kraji, i přes vysoký počet 
pěstounů na přechodnou dobu a pěstounů dlouhodobých, jsou zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc stále potřebná. Z těchto důvodů se jeví propojení služeb 
a provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc organizací Centrum 
psychologické pomoci jako optimální řešení a zcela v zájmu dětí, které nemohou zůstat 
s ohledem na situaci a potřebu jejich ochrany, byť na určitou dobu, ve své biologické 
rodině.  
 
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, pobočka Opava se 
od 2. června 2021 přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor na ulici Olomoucká 



2520/74 v Opavě, kde provozuje své služby na základě smlouvy o výpůjčce a má zde 
k dispozici prostory, ve kterých může být zřízeno zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc s účinností od 1. 1. 2022 včetně dalších souvisejících činností v oblasti sociálně 
právní ochrany dětí reflektující standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Činnosti 
organizace Dětského centra Čtyřlístek dle rozhodnutí o pověření krajským úřadem 
dle zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, č.j. MSK 58159/2013/2013/Urb) pro zařízení v Opavě, bude tak zajišťovat 
Centrum psychologické pomoci, pobočka Opava. 
 
Zajištěním potřeb dětí v zařízení včetně souvisejících služeb a činností sociálně právní 
ochrany dětí budou tak činnosti Centra psychologické pomoci propojeny a budou více 
představovat komplexní pojetí péče o tyto děti, jak vyplývá dále.  
 
Dětem bude poskytována neprodleně po jejich umístění odborná psychologická 
a terapeutická pomoc odbornými pracovníky za využití vhodných forem terapií. 
Odborní pracovníci mohou intenzivně pracovat s dětmi a také mohou lépe motivovat 
ke spolupráci i jejich rodiče a biologickou rodinu. Rodiče budou mít možnost v rámci 
návštěvy dětí hovořit s psychologem, dostane se jim odborného sociálního poradenství 
za účelem posílení rodičovských kompetencí, řešení vztahových i osobních problémů. 
 
Pracovníci organizace Centrum psychologické pomoci budou moci organizovat také 
multidisciplinární setkání za účelem včasného návratu dítěte do své biologické rodiny. 
Ve vzájemném propojení těchto činností je zřejmý přínos pro podporu biologických 
rodin, které z různých důvodů nezvládly svoji roli a jejich děti byly svěřeny do zařízení.  
 
Na základě výše uvedeného je radě kraje navrženo rozhodnout o převodu části činností 
z organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, pracoviště Opava, na 
organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, pracoviště 
v Opavě, a to v rozsahu rozhodnutí o pověření Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje k výkonu činností sociálně právní ochrany dětí pro zařízení v Opavě, s účinností 
od 1.1.2022.  
 

Stanovisko předkladatele  

Předkladatel navrhuje radě kraje schválit Návrh na schválení realizace postupu 
při přechodu  činností mezi příspěvkovými organizacemi kraje, tj. : 

- rozhodnout o převodu činností vykonávaných dle rozhodnutí o pověření 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí 
z dosavadního poskytovatele - organizace Dětské centrum Čtyřlístek, a to tak, 
že: 

o (…) 
o z jeho pracoviště Opava – na organizaci Centrum psychologické pomoci, 

pracoviště v Opavě. 
- a zároveň uložit dotčeným příspěvkovým organizacím v souladu s rozhodnutím 

o převodu činností uzavřít Dohody o společném postupu při převodu 
činností (viz přílohy č. 1 a č. 2) z organizace Dětské centrum Čtyřlístek 
na (…) Centrum psychologické pomoci.  

 


