
 

Projekt Pěstoun 
 

Nabízíme tyto služby: 

 

▪ uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 

▪ intervence, doprovázení – pravidelné návštěvy v rodině minimálně 1x za 2 měsíce, nebo 

častěji dle potřeby 

▪ podpora pečujících osob po přijetí dítěte do rodiny 

▪ poskytování výchovné a poradenské činnosti 

▪ pomoc při řešení vztahových problémů v náhradních rodinách 

▪ pomoc v krizových situacích v náhradní rodině (krizová intervence v případě potřeby 

poskytovaná pečujícím osobám nebo dětem, zprostředkování odborné pomoci) 

▪ pomoc pěstounům/poručníkům v době, kdy nemohou vykonávat přechodně 

náhradní rodinnou péči, a to: 

 

 a) v době dočasné pracovní neschopnosti 

 b) bezprostředně po narození vlastního dítěte 

 c) při úmrtí osoby blízké 

 d) při vyřizování nezbytných záležitostí (jednání na úřadech, návštěva lékaře, atd.)  

 

 formou: 

− vytipováním a oslovením vhodné osoby, která by mohla zajistit na přechodnou 

dobu péči o dítě ("hlídání") 

− v krizových situacích (hospitalizace pěstouna, poručníka, atd.) zajištěním 

respitní péče dítěti nejdéle 14 dní trvající 

 

▪ poskytnutí pomoci při vyhledávání zajištění celodenní péče o svěřené děti starší 2 let 

v rozsahu 14 dnů v roce ("dovolená" pečujících osob) 

 

− pomoc při výběru vhodných dětských pobytů 

− pomoc při vyhledávání vhodné osoby pro individuální hlídání dětí 

 

▪ zprostředkování odborné pomoci 

 

− psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci 

 

formou:  vytipováním a oslovením konkrétního odborníka v oblasti, 

ve které dítě či rodina pomoc potřebuje 

 



▪ pomoc s navázáním kontaktu dítěte s biologickou rodinou, popř. dle potřeby 

asistovaný styk dítěte s biologickou rodinou (na žádost alespoň jedné z pečujících osob 

nebo na žádost dítěte), pomoc při potížích v komunikaci s biologickými rodiči dítěte 

▪ pomoc při zajištění povinného vzdělávání pěstounů (24 hodin v době 12 měsíců 

po sobě jdoucích) 

 

 formou: 

− pomoc při výběru témat (s ohledem na specifické potřeby svěřených dětí) 

− pomoc při zajištění péče o svěřené děti po dobu vzdělávání pěstounů 

− pomoc při výběru vzdělavatele 

 

▪ sledování výkonu náhradní rodinné péče  

 

− při pravidelných konzultacích rozhovory s pěstouny/poručníky 

− při pravidelných konzultacích rozhovory s dětmi (o samotě) 

 

▪ pomoc dětem při obhajobě jejich práv (dítě může o pomoc požádat bez vědomí 

pečujících osob), pomoc dětem, jejichž vývoj je ohrožen a pečující osoby neplní řádně 

své povinnosti vůči nim, pomoc dětem, na kterých byl spáchán trestný čin 

 

▪ sociálně terapeutické činnosti s pěstouny, poručníky směřující k získávání potřebných 

kompetencí, schopností a dovedností pečujících osob, popř. směřující k překonávání 

obtížných životních situací 

 

▪ výchovné a sociálně terapeutické činnosti s dětmi směřující k odstranění nedostatků 

v↓5jejich chování, popř. směřující k překonávání obtížných životních situací 

 

▪ úhrada oprávněných nákladů náhradní rodiny ze státního příspěvku na výkon 

náhradní rodinné péče 


