PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné
zabezpečení dítěti a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě může být soudem
svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů.
Jediným rozhodujícím činitelem z hlediska právního je nejlepší zájem dítěte. Hlavním cílem
pěstounské péče je zajistit dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině,
prostředí, které se rodině co nejvíc přibližuje. Pěstounskou péči upravuje zákon č. 94/1963
Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Osoba pěstouna musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte. Pěstoun má právo dítě
zastupovat a spravovat jeho záležitosti pouze v běžných věcech. Z vážných důvodů může
soud rozhodnout také o zrušení pěstounské péče. Soud stanoví pěstounovi povinnost
podávat o výkonu pěstounské péče pravidelné zprávy.
Rozhodnutím o pěstounské péči není však biologickým rodičům zakázán styk s dítětem,
pokud tedy nebyli zbaveni rodičovských práv. Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte.
Pěstounská péče může být:




individuální - pěstounská péče příbuzných (prarodiče nebo další příbuzní dítěte),
pěstounská péče cizích osob),
skupinová (zařízení pro výkon pěstounské péče, Klokánky FOD, pěstounské manželské
páry, SOS dětské vesničky),
pěstounská péče na přechodnou dobu, která může trvat nejdéle rok a je institutem
krizovým a překlenovacím.

Děti umístěné v pěstounské péči zůstávají nadále pod ochranou státu, proto je nezbytné
zajistit pěstounům a poručníkům podporu a sociální služby. Novela zákona upravila od 1. 1.
2013 práva a povinnosti pěstounů a poručníků, kteří pečují o nezl. děti. Z oblasti práv se
jedná o právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené
dítě (zejména zajištění krátkodobé péče), o právo na poskytnutí pomoci se zajištěním
celodenní péče o svěřené dítě v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce (od
2 let věku dítěte), o právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné
pomoci alespoň jednou za 6 měsíců, o právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné
možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti, o právo na pomoc včetně asistence při zajišťování
styku s osobami blízkými dětem. Z oblasti povinností se jedná o povinnost zvyšovat si
znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v posledních 12
kalendářních měsících, o povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu
pěstounské péče a spolupracovat s pověřenou osobou a s orgánem sociálně-právní ochrany
dětí, o povinnost rozvíjet a udržovat vztah dítěte s blízkými osobami.
Hmotné zabezpečení pěstounské péče poskytují úřady práce podle zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o:



opakované dávky v pěstounské péči - příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna
pěstouna,
jednorázové dávky v pěstounské péči - příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na
zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Odměna pěstouna je měsíčně (hrubého):





8 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě,
12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
20 000 Kč, je-li pečováno alespoň o 3 děti nebo o dítě zdravotně postižené, s tím, že za každé
další svěřené dítě se odměna zvyšuje o 4 000 Kč,
24 000 Kč, je-li pečováno alespoň o 1 dítě těžce zdravotně postižené svěřené na přechodnou
dobu.

Příspěvek na dítě v pěstounské péči činí měsíčně:






4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let,
na děti se zdravotním postižením se příspěvek navíc zvyšuje podle stupně postižení.

Rodiče dětí v pěstounské péči platí výživné úřadu práce ve výši stanovené rozhodnutím soudu.

