
  

JSEM TĚHOTNÁ, NEMÁM BYDLENÍ,  
FINANCE, NEVÍM, JAK SE O DÍTĚ
POSTARAT, CO MÁM DĚLAT?
Hledejte ve Vašem okolí někoho, kdo by Vám i miminku mohl být 
oporou. Může to být otec dítěte, někdo z širší rodiny, přátelé, ko-
legové, sousedé. Obraťte se na sociální pracovnici OSPOD (orgán  
sociálně právní ochrany dětí) v místě Vašeho trvalého bydliště  
(bydliště, kde se zrovna nacházíte). Obraťte se na organizace, které 
pomáhají řešit problémy s bydlením, financemi, rodičovskými kom-
petencemi.

NEMOHU SE O DÍTĚ POSTARAT,
POTŘEBUJI SI VŠE UJASNIT,
JAKÉ MÁM MOŽNOSTI?
V ČR existuje institut pěstounské péče na přechodnou dobu. Dítě  
je svěřeno do péče proškoleného pěstouna, který se o dítě stará  
po dobu nezbytně nutnou.  Biologičtí rodiče  neztrácí svá rodičovská 
práva ani povinnosti,  mají čas si upravit podmínky pro výchovu dítěte. 
Během této doby mohou být společně s dítětem v kontaktu.

JSEM TĚHOTNÁ, NEMÁM MANŽELA, 
PARTNER NEMÁ O DÍTĚ ZÁJEM.
JSEM ROZHODNUTÁ DÁT DÍTĚ
K ADOPCI. JAK MÁM POSTUPOVAT?
Informujte sociální pracovnici OSPOD (orgán sociálně právní ochrany 
dětí) v místě Vašeho trvalého bydliště. Souhlas k adopci můžete dát 
nejdříve 6 týdnů po porodu. Souhlas musíte udělit osobním prohlášením 
vůči kterémukoliv soudu. Souhlas poté můžete odvolat do 3 měsíců. Po-
kud bude partner zapsán do rodného listu dítěte, je nutný i jeho souhlas.

POMOC PRO TĚHOTNÉ A RODIČE  
V TÍŽIVÉ SITUACI 
www.nahradnirodina.cz; 725 756 505
www.adopce.com; 725 756 505
www.capld.cz;  606 021 021
www.linkabezpeci.cz; nonstop linka 116111
www.napocatku.cz; 548 221 405, 774 440 821
www.dlanzivotu.cz; 605 329 232, 733 125 261
www.hnutiprozivot.cz; 800 108 000
www.nechsime.cz; 800 108 000
www.poradnaprozeny.eu; 603 210 999
www.hostcz.org; 272 656 031, 777 801 404
www.babybox.cz; 602 305 139
www.unipa.cz
www.pruvodce-porodnicemi.aperio.cz

FINANČNÍ A PRÁVNÍ PROBLÉMY
www.poradna-prava.cz; 724 701 610
www.aperio.cz; 774 722 153,  739 416 408
www.obcanskeporadny.cz; 284 019 220

PROBLÉMY S BYDLENÍM: 
www.azylaky.cz
www.pomocvnouziops.cz; 733 729 819
www.proximasociale.cz; 277 007 280

DOMÁCÍ NÁSILÍ
www.donalinka.cz; 116 006
www.rosacentrum.cz; 602 246 102
www.acorus.cz; 283 892 772
www.profem.cz; 608 222 277

PSYCHICKÉ PROBLÉMY
www.csspraha.cz; 222 586 768
www.plbohnice.cz; linka důvěry krizového centra 284 016 111

ZÁVISLOSTI
www.sananim.cz; 284 822 872
www.dropin.cz; 222 221 431
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datum porodu a žádost o utajení porodu. Dokumentace je zapeče-
těná a vedená pod bezpečnostním kódem. O otevření dokumenta-
ce rozhoduje soud. Do rodného listu se v případě utajeného porodu 
neuvádí údaje o matce. Porod je vykázán Vaší zdravotní pojišťovně. 
Pokud byste se tomu chtěla vyhnout, musela byste si celý porod 
uhradit sama.

JSEM TĚHOTNÁ A CHCI DÁT DÍTĚ 
K ADOPCI. VIDĚLA JSEM INZERÁTY LIDÍ, 
KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM DÍTĚ  ADOPTOVAT.  
JE LEPŠÍ JE  KONTAKTOVAT PŘÍMO?
Jedná se o úřady nezprostředkovanou, tzv. přímou adopci. Protože 
se obvykle nejedná o státem prověřené žadatele, nemůžete si být jis-
tá, do jaké rodiny Vaše dítě přijde. Při prověřování žadatelů o adopci 
se zkoumá: zdravotní, psychická, ekonomická, rodinná, bytová stabi-
lita žadatelů a jejich trestní rejstřík i se zahlazenými tresty. 

Cestu nezprostředkované adopce mohou volit i ti, kteří by systémem 
neprošli kvůli vážným nedostatkům v některé z výše uvedených 
oblastí. Vy nemáte možnost daná rizika zjistit. Nezprostředkovaná 
adopce musí proběhnout bez finančního či materiálního obohacení.  
Jinak by takový postup mohl být označen jako trestný čin obchodu 
s dětmi.

DÁM DÍTĚ K ADOPCI,  MOHU PRO NĚJ 
JEŠTĚ NĚCO UDĚLAT?

Děti se musí v průběhu života vyrovnat s tím, že byly dány k adopci.
Pomáhá jim, pokud celé situaci porozumí a biologičtí rodiče je ujistí,
že se nejedná o chybu dítěte. Napište dítěti dopis, můžete uvést in-
formace o sobě, přiložit fotografii, vybrat dítěti jméno, nechat mu 
něco na památku. Požádejte, aby to vše bylo vloženo dítěti do spisu  
a předáno náhradním rodičům. Náhradní rodiče zajímá průběh těho-
tenství, nemoci ve Vaší rodině, ale i vše hezké, aby mohli dítěti dobře 
vyprávět o jeho biologických rodičích.

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
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JSEM VDANÁ, ALE JSME ROZHODNUTÍ 
DÁT DÍTĚ K ADOPCI. CO MÁ DĚLAT 
MANŽEL?
Váš manžel může dát souhlas k adopci bezprostředně po narození 
dítěte. Souhlas musí udělit osobním prohlášením vůči kterémukoliv 
soudu.

DÁM DÍTĚ K ADOPCI, NECHCI HO
PO PORODU VIDĚT, CO MÁM UDĚLAT?
Předem kontaktujte sociální pracovnici porodnice, kde budete rodit.
Sdělte jí svůj úmysl ohledně adopce. Je možné domluvit Vaše přeložení 
po porodu na gynekologické oddělení.

JSEM ROZHODNUTÁ DÁT DÍTĚ
PO PORODU K ADOPCI, ALE NECHCI,
ABY ŠLO DO DĚTSKÉHO DOMOVA,
MOHU TO NĚJAK OVLIVNIT?
Pro děťátko je nejlepší, pokud může být co nejdříve v péči jedné 
osoby. Vy sama můžete projevit přání, aby Vaše dítě přešlo do 
péče budoucích osvojitelů nebo do péče pěstounů na přechodnou 
dobu přímo z porodnice a nemuselo se tak ocitnout v ústavní péči. 
V porodnici dáte tzv. předběžný souhlas k adopci.

JSEM TĚHOTNÁ, NEMOHU SI DÍTĚ NECHAT, 
MOHU DÁT DÍTĚ K ADOPCI TAJNĚ?
O utajený porod mohou žádat ženy s trvalým pobytem na území ČR. 
Žena, která chce takto porodit, předloží porodnici žádost, ve které 
žádá o utajení své totožnosti. Součástí této žádosti je i prohlášení,  
že nebude o dítě pečovat. Rodičce je založena zdravotnická doku-
mentace, která obsahuje její jméno a příjmení, datum narození, 


