Chcete se stát pěstounem
nebo osvojitelem?
Obraťte se na Váš sociální odbor nebo na doprovázející
organizaci, kde Vám poskytnou veškeré informace.

Zajímají Vás další informace
o náhradní rodinné péči?

Cesta k přijetí
dítěte do náhradní
rodinné péče
Uvažujete o osvojení dítěte nebo byste se chtěli
stát pěstouny?
Zajímá Vás, jak dochází ke zprostředkování
náhradní rodinné péče? A co Vás čeká?

V této edici vyšly letáky:
• Cesta k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče
• Co bych měl jako pěstoun splňovat?
• Jaké děti jsou v náhradní rodinné péči?
• Pěstounská péče pro děti se zdravotním znevýhodněním – otázky a odpovědi
• Pěstounská péče pro děti mladšího a středního školního věku (6–12 let) – otázky
a odpovědi
• Identita dětí v náhradní rodinné péči
• Děti v náhradní rodině mají svou historii
• Pěstounská péče a vlastní děti pěstounů
• Doprovázení pěstounů – na pěstounství nejste sami

„Zpočátku všechno trvá dlouho. Než vás
zařadí do přípravy, procházíte řadou
testů, rozhovory s psychology. Pak ale
vše nabralo neuvěřitelnou rychlost.
Ukončila jsem přípravu, ještě jsem ani
neměla v ruce papíry, že jsem se stala
pěstounkou, a už mi volal krajský úřad,
že jsme byli vytipováni jako pěstouni
konkrétnímu dítěti.“

Najdete je na: www.pravonadetstvi.cz

pěstounka Olga

Jak to celé probíhá?

Jak se dostane dítě do Vaší rodiny?

Nejprve je nutné podat žádost o zařazení do evidence osvojitelů/pěstounů na sociálním odboru obce, ve které máte hlášen trvalý pobyt. Formulář žádosti získáte
přímo na úřadě nebo si jej můžete stáhnout na stránkách www.mpsv.cz.

Výběr náhradního rodiče pro děti v evidenci se obvykle provádí na setkání odborníků,
jež se může nazývat různě – poradní skupina, odborný zprostředkovací panel apod.

Po podání žádosti na sociálním odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností
s Vámi sociální pracovnice provede rozhovor, jehož účelem je vzájemně si předat informace a nashromáždit všechny důležité podklady:
• údaje o Vašich sociálních a ekonomických poměrech;
• zprávu o zdravotním stavu;
• souhlas s účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny;
• souhlas se zjišťováním dalších skutečností, příp. další dokumenty, které jsou pro
zprostředkování důležité.

Skutečnost, že jste byli pro dítě vybráni, Vám bude písemně oznámena. Na základě
tohoto oznámení se můžete seznámit se spisovou dokumentací dítěte a následně
s dítětem samotným.
Pokud seznamování probíhá oboustranně dobře, podáte k příslušnému okresnímu soudu návrh na osvojení dítěte nebo svěření dítěte do pěstounské péče.

Sociální pracovnice také provede sociální šetření ve Vašem bydlišti a následně
spolu s vyjádřením k Vaší žádosti zašle spisovou dokumentaci příslušnému krajskému úřadu, který provede odborné posouzení.

Jak se posuzuje, zda jste
vhodnými náhradními rodiči?
Odborné posouzení spočívá v posouzení:
• trestní bezúhonnosti Vaší i osob, které s Vámi sdílejí domácnost (např. dospělé/
dospívající děti či partner);
• hmotných a bytových podmínek, zdravotního a psychického stavu všech členů
domácnosti;
• charakteristiky osobnosti;
• motivace zájemce;
• fungování rodinného systému;
• předpokladu vychovávat dítě;
• a v absolvování a zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny.
Po odborném posouzení vydá krajský úřad rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení
do evidence osvojitelů/pěstounů.

Může to vypadat složitě, nenechte se však odradit! Vaše cesta
k náhradnímu rodičovství může trvat různě dlouho, průměrně kolem 12 měsíců. Během této doby máte dostatek času se
na náhradní rodičovství připravit. Některé děti možná čekají
právě na Vás!

