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Odbor správních ěinností ve zdravotnictví a sociální péči

dnem

za Magistrát hl. m.

V Preze dne,...,..............,.....y:..:...:........:..&

Číslo jednací
MHMP 63540712015

Rozhodnutí

NATAMA, o.p.§.
Pod Kotlaskou 9/555
180 00 Praha 8

Vyřizuje/linka
It,ígr. Jana Machoví4l 88

Datum
l7 , 4.2015

Magistrát hl. m. Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči,
příslušný podle ustanovení § 49 odst. 1 a § 61 odst. 2 písm. d) zákona ě.35911999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve zně,ní pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD), rozhodl
podle ustanovení § 49 odst. 6 písm. b) ZSPOD takío:

NATAMAr o.p.§.r se sídlem Blanická l7l2025, 120 00 Praha 2,IČ 22652757, je
nadále na základě tohoto pověření k qikonu sociálně-právní ochrany dětí
oprávněna vykonávat tyto činnosti:

- Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče podle § a7b;
- Převzetí zajišťování příprávy žadatělů " zprostředkování osvojení nebo

pěstounské péče kpřijetí dítěte do rodiny /§l9a odst. 1 písm. c)/, kterou jinak
zajišt'uje krajský úřad (§11 odst. 2), provádění příprav žadatelů
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče;

- Poskytovaní odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvo.jiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům
v souvislosti s osvojením dítěte nebo se svěřením dítěte do pěstounské péče
/§ 11 odst. 1. Písm. d), § l l odst. 2 písm. c)/;

- Poskytovaní výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§a7), při výkonu pěstounské péče
a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tutó službu poŽádá,
je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout;

- Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaméřených na řešení
qýchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho
výchovu;

- Vyhledávani fpických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich
oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností;
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