		

Pěstounská péče je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 958–970, a zákonem č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 47.

PĚSTOUNSKÁ
PÉČE

JAKÉ DĚTI JDOU DO PĚSTOUNSKÉ
PÉČE?
Děti, u nichž rodiče nedali souhlas s osvojením, ale zároveň
se o ně nemohou postarat.
Práva a povinnosti zůstávají biologickým rodičům.
Pokud je možné brzké navrácení dětí do původní rodiny,
jsou děti umístěny do pěstounské péče na přechodnou dobu.
Děti, které potřebují dlouhodobé řešení situace, odcházejí
do dlouhodobé pěstounské péče.

PĚSTOUN
Osobně a řádně pečuje o dítě a je zodpovědný za jeho
výchovu.
Může za dítě rozhodovat pouze v běžných záležitostech,
k zásadním rozhodnutím je potřeba souhlas rodiče.
Nemá k dítěti vyživovací povinnost.
Má prohlubovat a podporovat vztah dítěte k biologické rodině.
Musí uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče
s doprovázející organizací nebo s obecním úřadem obce
s rozšířenou působností (podle svého výběru). Bude
v pravidelném kontaktu s klíčovým pracovníkem, minimálně
jednou za dva měsíce.
WWW.ADOPCE.COM
Partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem
a Střediska náhradní rodinné péče

Musí se pravidelně vzdělávat, v minimální délce 24 hodin
za rok. Vzdělávání by se mělo vztahovat k tématu náhradní
rodinné péče, péče o dítě. Náklady na vzdělávání hradí
doprovázející organizace.

DOSTÁVÁ PĚSTOUN PLAT?
Má nárok na dávky pěstounské péče, t.j. odměnu pěstouna
a příspěvek na úhradu potřeb dítěte (jeho výše je
odstupňována podle věku a případného zdravotního
znevýhodnění dítěte).
Dlouhodobý pěstoun má nárok na jednorázový příspěvek
při převzetí dítěte.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE
NA PŘECHODNOU
DOBU
Předpokládá vyřešení situace svěřeného dítěte do 1 roku
od jeho umístění do péče.
Rozhodnutím soudu lze dobu prodloužit.
Poté děti odcházejí zpět do biologické rodiny nebo do rodiny
náhradní – do osvojení či do dlouhodobé pěstounské péče,
případně do ústavní péče.

		

Zajišťuje stabilní dlouhodobé rodinné prostředí dětem,
které nejsou tzv. právně volné k osvojení.
Biologičtí rodiče mají i nadále ponechána práva a povinnosti
(např. vyživovací povinnost).
Končí 18. rokem věku dítěte. Pokud dítě nadále studuje,
dávky plynou do 26 let věku.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI OSVOJENÍM
A (DLOUHODOBOU) PĚSTOUNSKOU
PÉČÍ?
Mezi dětmi a pěstouny nevzniká právní vztah jako mezi
rodiči a dětmi.
Pěstouni nejsou zapsáni v rodném listě dítěte
na místo rodičů.
Předpokládá se nějaký druh kontaktu dětí
s biologickými rodiči.

JSOU PŘÍPRAVY PĚSTOUNŮ JINÉ
NEŽ PŘÍPRAVY OSVOJITELŮ?
Praxe v jednotlivých krajích je různá. Někde mají pěstouni
a osvojitelé společnou část školení a následně se rozdělí.
V jiných krajích jsou přípravy rozděleny hned od začátku.
Osvojitelé a pěstouni mají ze zákona povinnost absolvovat
minimálně 48 hodin příprav (některé kraje mají přípravy delší).
Přípravy pěstounů na přechodnou dobu jsou delší, musí
absolvovat 72 hodin příprav.

PORUČNICKÁ PÉČE
S OSOBNÍ PÉČÍ
O DÍTĚ

ADOPCE
https://www.adopce.com/
Infolinka: +420 725 756 505
Projekt Adopce.com je realizován na základě partnerské spolupráce
Nadace Terezy Maxové dětem a Střediska náhradní rodinné péče.
Je určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali. Hlavním cílem
projektu je kvalitně informovat zájemce o všech formách náhradní
rodinné péče.

KONTAKT NA ODBORNÉHO GARANTA PROJEKTU:
Středisko náhradní rodinné péče, spolek
Jelení 91/7a, 118 00 Praha 1
Infolinka: +420 725 756 505
E-mail: info@nahradnirodina.cz
Web: www.nahradnirodina.cz

Poručník má stejné povinnosti řádné péče o dítě jako pěstoun.
Má stejné povinnosti týkající se vzdělávání a uzavření dohody
o výkonu pěstounské péče jako pěstoun.
Musí podávat pravidelné zprávy o průběhu poručenské péče
a stavu jmění dítěte, které musí řádně spravovat.
Má zpravidla všechna práva a povinnosti jako rodič, ale nemá
k dítěti vyživovací povinnost.
Fotografie: Polina Tankilevitch / Pexels
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