Pěstounská péče
Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Jedná se o zvláštní formu státem
zprostředkované, řízené a kontrolované náhradní výchovy v rodině nebo prostředí rodinu
připomínajícím, zabezpečovaná též ze strany státu hmotnou podporou. Nedochází tedy k
začlenění dítěte do nové rodiny tak, jak je tomu u osvojení, rodiče mohou zůstat zákonnými
zástupci svého dítěte, zásadně se s ním mohou i stýkat, samozřejmě mají k dítěti vyživovací
povinnost.
Pěstounská péče může být:
 individuální – děti v péči příbuzných nebo cizích osob
 pěstounská péče na přechodnou dobu
Oprávněn jednat
Zájemce o pěstounskou péči starší 18ti let, plně svéprávná osoba.
Podmínky a postup řešení
Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Jedná se o zvláštní formu státem
zprostředkované, řízené a kontrolované náhradní výchovy v rodině nebo prostředí rodinu
připomínajícím, zabezpečovaná též ze strany státu hmotnou podporou. Nedochází tedy k
začlenění dítěte do nové rodiny tak, jak je tomu u osvojení, rodiče mohou zůstat zákonnými
zástupci svého dítěte, zásadně se s ním mohou i stýkat, samozřejmě mají k dítěti vyživovací
povinnost.
Zájemce o pěstounskou péči starší 18ti let, plně svéprávná osoba
Zahájení řešení
Návštěvou Úřadu městské části Prahy 4, odboru sociálního, oddělení sociálně-právní ochrany,
projednáním problematiky, podáním žádosti.
Na které instituci řešit
Úřad městské části Praha 4, odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany Hana
Adámková, tel. 261 197 277
Kde, s kým a kdy
Situaci je možné řešit ve chvíli, kdy se rozhodnete pro některou z forem náhradní rodinné
péče a chcete se blíže informovat na podmínky, či se jen obecně informovat na možnosti
náhradní rodinné péče.
Potřebné doklady
K prvotní konzultaci není nutný žádný doklad. Při podání žádosti je pak nezbytné doložit
občanský průkaz a rodný list, další doklady dle pokynů příslušné pracovnice.
Potřebné formuláře
Formuláře žádosti o zprostředkování pěstounské péče budou zájemci předány u osobní
konzultace na oddělení sociálně-právní ochrany.
Poplatky a úhrada
Bez poplatku.
Postup dle předpisu
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 99/1963 Sb. občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů.

