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Vyjádření

Náhradní rodinná péče je péče o dítě, které nemůže být z nejrůznějších důvodů vychováváno ve vlastní
rodině. Dítě je vychováváno náhradními rodiči, pěstouny či poručníky v prostředí, které se nejvíce blíží
přirozené rodině. Náhradní rodinná péče je velmi náročná a zaslouží si zvláštní pozornost.
V rámci náhradní rodinné péče mají osoby pečující a osoby v evidenci nejen práva, ale též četné povinnosti
plynoucí z výkonu pěstounské péče.

Každá osoba pečující a osoba v evidenci musí mít uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, kdy tato
dohoda upravuje podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností.
Účelem dohody o výkonu pěstounské péče, případně správního rozhodnutí o právech a povinnostech osob
pečujících a osob v evidenci, je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o děti na základě
rozhodnutí příslušného orgánu. Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů klade značné nároky na
osoby, které do péče dítě převzaly, a je třeba jim věnovat pozornost z hlediska poradenské činnosti, ale
také jim konkrétně pomáhat při řešení běžných problémů v oblasti sociální, výchovné apod.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má trvalý pobyt osoba pečující nebo osoba
v evidenci, navrhne této osobě uzavření dohody o výkonu pěstounské péče.
Pokud není dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřena s příslušném obecním úřadem obce s rozšířenou
působností, může dohodu o výkonu pěstounské péče se souhlasem příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností uzavřít s osobou pečující nebo osobou v evidenci obecní úřad, obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož obvodu nemá osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, krajský
úřad nebo pověřená osoba (tzv. doprovázející organizace).
Doprovázející organizace je subjekt, který má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a může
tedy poskytovat poradenství a další služby náhradním rodičům.
Doprovázející organizace je důležitou součástí podpory pro náhradní rodinu i přijaté dítě.

Naše pracoviště dohody o výkonu pěstounské péče neuzavírá.
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K uvedenému nemáme na pracovišti dostatečné personální podmínky, nadto zastáváme názor, že
s ohledem na plnění zákonných povinností pracoviště sociálně-právní ochrany dětí v náhradních rodinách
není žádoucí, abychom v těchto současně vystupovali, jako poskytoval služeb. Považujeme za nežádoucí,
aby se u jedné instituce (zde oddělení sociálně-právní ochrany dětí) kombinovala funkce služby a
ověřovacího orgánu.
Osobám pečujícím a osobám v evidenci předkládáme za účelem uzavření dohody o pěstounské péče
k výběru v místě dostupné doprovázející organizace. Vždy postupujeme podle toho, jaké potřeby mají
náhradní rodiče a přijaté dítě. Samozř. osoby pečující jsou srozuměny s tím, že mají možnost doprovázející
organizaci v průběhu pěstounské péče kdykoli změnit (jak je uvedeno výše), tak aby nabízené služby byly v
souladu s jejich potřebami a potřebami dítěte.
Uvedený model kooperace se nám jeví pro náhradní rodiny jako maximálně prospěšný a přínosný.
Činnost pověřených osob (doprovázejících organizací) pro pěstouny vnímáme jako nadmíru potřebnou a
nezastupitelnou. Služby, které doprovázející organizace pěstounským rodinám poskytují, jsou námi
vnímány velice kladně, na vysoké profesionální úrovni, aj. Stejné poznatky získáváme též od osob pečujících
a osob v evidenci.
Pro specifičnost práce doprovázejících organizací je více než zřejmé, že se jedná o nadmíru obtížnou a
finančně nákladnou činnost.
Pro nástin naší praxe představujeme níže část statistického výkazu za rok 2019, kde jsou zřetelně uvedeny
počty dohodo pěstounské péči, jak z přehledu plyne, jedná se ve všech případech o dohody, kdy dalo naše
pracoviště souhlas o uzavření s pověřenou osobou.
D. Počet pěstounských rodin
Číslo řádku
a

Počet dětí svěřených do pěstounské péče v rodině

b

1

2

3

4

5

6

7 a více

celkem

Počet osob, s nimiž byla sjednána dohoda o výkonu
pěstounské péče

93a

0

0

0

0

0

0

0

0

Počet osob, které se souhlasem obecního úřadu obce s
rozšířenou působností uzavřely dohodu o výkonu
pěstounské péče s jiným obecním úřadem, obecním úřadem
obce s rozšířenou působností, krajským úřadem nebo
pověřenou osobou

93b

61

25

8

3

1

0

0

98

Počet osob, u kterých obecní úřad obce
s rozšířenou působností vydal rozhodnutí o právech
a povinnostech při výkonu pěstounské péče

93c

0

0

0

0

0

0

0

0

Z naší praxe klasifikujeme jednoznačnou nezbytnost zachování
doprovázejících organizací v rámci systému náhradní rodinné péče.

a

náležité

podpory

S pozdravem

Mgr. Bc. Ivana Májková
Vedoucí odboru
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