
ZÁKLADNÍ 
INFORMACE PRO PĚSTOUNY



DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

(1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) 
mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského 
úřadu pověření k vykonávání sociálně právní ochrany dětí) 
a pečující osobou (pěstounem, pečujícím poručníkem, osobou 
v evidenci) je dáno zákonem SPOD č. 359/1999 Sb. § 47 ve 
znění pozdějších předpisů. Pěstoun má uzavřít dohodu s jím 
zvolenou pověřenou osobou do 30 dnů ode dne nabytí právní 
moci soudního rozhodnutí o svěření prvního dítěte do jeho 
péče, nebo rozhodnutí o zařazení do evidence pěstounů na dobu přechodnou.

(2) Dohoda upravuje podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností uvedených v § 47a 
zákona SPOD č. 359/1999 Sb. Účelem uzavírání dohod je zajištění pomoci a podpory 
pěstounům (pečujícím osobám) při péči o svěřené děti. 

(3) Dohoda musí být v souladu s rozsudkem soudu a individuálním plánem ochrany dítěte 
(dále jen IPOD). K uzavření dohody je třeba předchozího souhlasu příslušného OSPOD 
(odbor sociálně-právní ochrany dětí). O tento souhlas žádá pověřená osoba.

(4) Uzavírat, měnit či zrušit dohodu za pověřenou osobu Krok pro všechny generace z. s. 
(dále jen Krok) je oprávněn pouze vedoucí klíčový pracovník Mgr. Miroslav Boš.

(5) Vypovědět dohodu může pěstoun kdykoliv, písemně, a to i bez udání důvodu. Pěstoun 
o tom neodkladně informuje příslušný OSPOD. Do 30 dnů ode dne doručení výpovědi 
druhé smluvní straně má pěstoun uzavřít dohodu novou.

(6) Vypovědět dohodu může pověřená osoba
- pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se pěstoun v dohodě 

zavázal 
- pro opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče
- pro odmítnutí přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu bez vážného důvodu.

Pověřená osoba pěstouny písemně upozorní, dojde-li k jednání, jehož opakování by mohlo 
dát důvod k výpovědi dohody. 
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Výpovědní lhůta počne běžet ode dne doručení výpovědi druhé straně a skončí ke dni 
uzavření nové dohody. O datu uzavření nové dohody jsou pěstouni povinni bezodkladně 
informovat původní pověřenou osobu.

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ–PRÁVNÍ OCHRANY

(1) Pověřené osoby jsou povinny v souladu se zákonem SPOD č. 359/1999 Sb. řídit se 
standardy kvality sociálně-právní ochrany (dále jen standardy). Cílem standardů je 
zajistit kvalitu poskytovaných služeb.

(2) Úřad práce provádí kontrolu (inspekci) činnosti pověřených osob.

(3) Pověřená osoba má povinnost seznámit své klienty s tím, jakým způsobem poskytuje 
služby a činnosti. Informace o činnosti Kroku jsou na našich webových stránkách  
www.krokpro.cz a informačních materiálech.

KLÍČOVÝ PRACOVNÍK, ŽÁDOST O ZMĚNU KLÍČOVÉHO 
PRACOVNÍKA

(1) Pověřená osoba vždy určí klíčového pracovníka pro práci s dítětem a pečující osobou 
(pěstounem). Klíčového pracovníka určuje vedoucí klíčový pracovník. S klíčovým 
pracovníkem řeší 
pěstouni všechny 
záležitosti, vyplývající 
z dohody. Pěstouni 
jsou povinni sdělovat 
klíčovému pracovníkovi 
všechny důležité 
skutečnosti související 
s výkonem pěstounské 
péče a umožňovat 
mu předem ohlášené 
návštěvy v domácnosti. Pracovníci Podpory pěstounů - Krok pro všechny generace z.s. 
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(2) V případě ukončení pracovního poměru klíčového pracovníka nebo jeho pracovní 
neschopnosti delší než 1 měsíc, vedoucí klíčový pracovník určí nového klíčového 
pracovníka a bezodkladně o tom pěstouny vhodným způsobem informuje. 

(3) Pěstouni mají právo požádat o změnu osoby klíčového pracovníka a to z jakéhokoli 
důvodu, jakož i bez uvedení důvodu. Pověřená osoba je povinna jim vyhovět, ledaže 
by žádný z jejích zaměstnanců, vykonávající práci klíčového pracovníka neměl volnou 
kapacitu doprovázet další pěstouny. Žádost se podává písemně vedoucímu pracovníkovi 
na adrese organizace. Ten vyrozumí pěstouny o vyřízení žádosti nejpozději do 30 dnů. 

ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽEB

(1) Pěstouni se mohou na svého klíčového pracovníka obracet telefonicky v pracovní době 
od pondělí do pátku 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. V případě čerpání dovolené 
klíčovým pracovníkem je určena osoba, která jej v naléhavých situacích zastupuje. 

(2) Kontaktní místo je na adrese Mariánská 551, Česká Lípa. Úřední hodiny kontaktního 
místa jsou každé pondělí od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod., kdy je možno 
dostavit se bez ohlášení a ostatní dny po předchozí domluvě.

(3) Osobní jednání s vedoucím pracovníkem je možné po vzájemné domluvě.  
Mgr. Miroslav Boš, Tel: 604 670 510

(4) Mimo pracovní dobu 
mohou pěstouni v případě 
naléhavé situace kontaktovat 
pracovníka OSPOD na 
pohotovostní telefonní lince  
731 435 046. 

Kontaktní místo Krok pro všechny generace z. s.
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PRÁVA A NÁROKY PĚSTOUNŮ 

Práva, nároky a povinnosti pěstounů jsou založeny zákonem SPOD č. 359/1999 Sb. § 47. 
Ve znění pozdějších předpisů.

Pravidelné konzultace s klíčovým pracovníkem

Klíčový pracovník je v pravidelném osobním kontaktu s pěstounskou rodinou a to minimálně 
1x za dva měsíce. Klíčový pracovník 
- doprovází a podporuje pěstounskou rodinu, 
- nabízí, poskytuje či zprostředkovává poskytované služby, 
- společně s rodinou plánuje průběh pobytu dítěte a tento plán reviduje,
- plánuje s pěstounem povinné vzdělávání,
- sleduje naplňování dohody,
- poskytuje základní poradenství,
- podává písemnou zprávu o průběhu pěstounské péče příslušnému OSPOD 1x za 6 měsíců,
- a koná další aktivity a činnosti v zájmu dítěte. 

Pomoc při zajištění krátkodobé osobní péče o svěřené dítě

(1) Pověřená osoba se zavazuje pěstounům poskytnout pomoc při zajištění krátkodobé 
osobní péče o dítě 

- po dobu, kdy bude pěstoun uznán za dočasně práce neschopného, 
- v případě ošetřování osoby blízké,  
- při narození vlastního dítěte, 
- při vyřizování nezbytných záležitostí, 
- při úmrtí osoby blízké. 
(2) Tato výpomoc se poskytuje za předpokladu, že pěstoun (pečující osoba) není schopen 

osobní péči o dítě v potřebné míře zajistit. V případě, že se jedná o manžele, nastupuje 
nejdříve povinnost druhého manžela podílet se na péči o svěřené dítě (§ 885 a §965 
odst. 3, občanský zákoník č. 89/2012 sb., část druhá - rodinné právo). 

(3) Služba je plánována v plánu pobytu dítěte. Klíčový pracovník spolu s pěstounem zváží 
formu zajištění této pomoci s ohledem na nejlepší zájem a potřeby dítěte. Krátkodobou 
péči mohou poskytovat např.:

- osoby blízké rodině,
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- mateřská centra,
- pracovníci pověřené osoby,
- mateřská školka či jiné obdobné zařízení,
- dobrovolníci,
- paní na hlídání.

(4) Pověřená osoba hradí pěstounovi službu ze státního příspěvku. Úhrada musí odpovídat cenám 
obvyklým v dané lokalitě. Je možné dohodnout s pěstounem úhradu za stravu a případné 
ubytování dítěte. Klíčový pracovník s pěstounem dohodnou režim, v jakém bude služba 
probíhat, kde, kdy a jak si budou dítě předávat atd. Služba může být poskytována i formou 
asistence v domácnosti pěstouna. Pěstoun požádá co nejdříve o poskytnutí služby v případě 
známosti termínu. To neplatí v případě nepředvídaných událostí.

(5) Péče může být zajištěna (např. při delší hospitalizaci pěstouna) formou dočasného 
ubytování dítěte v organizaci Sanrepo o.p.s., Jablonné v Podještědí, Tyršova 445,  
Mgr. Jana Pittnerová – mob. 723 726 440

Celodenní péče o svěřené dítě

(1) Pěstouni mají právo na pomoc se zajištěním celodenní péče 
o svěřené dítě v rozsahu alespoň 14 dnů v roce za účelem 
vlastního odpočinku, jestliže dítě dosáhlo alespoň věku 2 let. 
Pokud jsou oba partneři pěstouni jsou povinni čerpat službu 
současně.

 
(2) Náklady na službu nese pověřená osoba, která má stanovenou 

výšči úhrady za den. Úhrada musí být přiměřená, nadstandartní služby např. pobyt u 
moře musí pěstoun hradit (částečně) sám.

(3) Celodenní péči je možno zajistit např.:
- pobytem dětí z náhradních rodin,
- obdobným způsobem jako zajištění krátkodobé péče,
- zajištěním účasti dítěte na letním táboře,
- účastí dítěte na školní pobytové akci (lyžařský výcvik, adaptační pobyt).
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Zprostředkování odborné pomoci

(1) Pěstouni nebo svěřené děti mají právo společně nebo 
samostatně využít bezplatné pomoci odborníka alespoň 
1× za 6 měsíců. V případě častější pomoci není vyloučena 
finanční spoluúčast pěstouna.

(2) Psychologická, terapeutická, právní i jiná odborná pomoc 
musí být ve vztahu k péči o svěřené dítě. Odborná pomoc 
poskytovaná dítěti musí být v souladu s individuálním 
plánem ochrany dítěte a plánem pobytu.

(3) Klienti Kroku mohou využít pomoci psychologa Mgr. Stanislava Opelky, psycholožky 
PhDr. Veroniky Kaletusové nebo odborníka dle vlastního výběru za podmínky, že cena 
za konzultaci bude obvyklá v našem regionu.

Pomoc se zajištěním kontaktů dítěte s osobami jemu blízkými

(1) Režim kontaktů je řešen buď rozhodnutím soudu, nebo v IPOD.

(2) Pomoc spočívá zejména:
- v přípravě dítěte, pěstouna a rodiče na kontakt,
- zajištěním předběžného kontaktu pěstouna s rodičem,
- vyjednáním a uzavřením dohody o kontaktu,
- zajištěním místa pro kontakt,
- asistencí během kontaktu,
- doprovázením dítěte během kontaktu,
- sledováním a vyhodnocením, zda je kontakt v zájmu dítěte.

Zprostředkování bezplatného zvyšování znalostí a 
dovedností 

(1) Vzdělávání pěstounů v oblasti výchovy a péče o dítě plyne z 
vyhlášky č. 473/12 Sb. § 5.
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(2) Povinné vzdělávání je pro pěstouna bezplatné. Náklady hradí pověřená osoba.

(3) Klíčový pracovník společně s pěstounem vytváří 2× za rok vzdělávací plán na základě 
aktuálních potřeb pěstouna.

(4) Pověřená osoba sama organizuje vzdělávání, nebo zprostředkuje vzdělávací služby 
jiných oprávněných subjektů či uhradí vzdělávání, které si pěstoun vybral sám. Pověřená 
osoba může odmítnout uhradit vzdělávání v případě, že cena za navržené vzdělávání 
je neúměrně vysoká, nebo vzdělávání nesouvisí s péčí o svěřené děti, či pěstoun již 
přečerpal rozsah povinného vzdělávání za dané období. 

(5) V případě potřeby zajistí pověřená osoba péči o svěřené děti po dobu vzdělávání. 

Víkendová vzdělávací akce pro pěstouny v Loubí
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POVINNOSTI PĚSTOUNŮ

Povinnosti pěstounů jsou založeny zákonem SPOD č. 359/1999 Sb. § 47.

Zvyšování znalostí a dovedností

Rozsah povinného vzdělávání pěstounů je minimálně 24 hodin za 12 měsíců.

Kontakty dítěte s osobami jemu blízkými

(1) Pěstouni mají povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat vztahy dítěte s osobami jemu 
blízkými, zejména s rodiči.

(2) Jestliže osobní styk neprobíhá nebo je omezen či zakázán, jsou přesto pěstouni povinni 
podporovat pozitivní identitu dítěte ve vztahu k rodině jeho původu.

Umožnit sledování naplňování dohody a spolupracovat s klíčovým 
pracovníkem

čerpáno z: Informace k dohodám o výkonu pěstounské péče, materiál MPSV, č. j. 2013/33463-211
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PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

(1) Pěstoun, svěřené dítě či další dotčené osoby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob 
poskytování služeb pověřené osoby, na jednání nebo pracovní postupy zaměstnanců. 
Zároveň mohou vyjadřovat své návrhy, připomínky, podněty. Zaměstnanci pověřené 
osoby využívají stížnosti jako podnětu pro zvyšování kvality poskytovaných činností.

(2) Podání stížnosti nesmí negativně ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb vůči podavateli 
stížnosti ani nikomu jinému.

(3) Stížnost může být podána písemně, ústně, telefonicky, elektronicky nebo anonymně. 
O ústním podání stížnosti učiní přijímající pracovník záznam, který podavatel stížnosti 
podepíše, není-li anonymní. 

(4) Stížnost vyřizuje vždy nadřízený pracovník či nadřízený úřad toho, na koho je stížnost 
směřována, a to do 30 dnů od jejího přijetí. Do této doby bude také podavatel stížnosti 
prokazatelně seznámen s obsahem vyřízení stížnosti.

(5) V případě nespokojenosti s výsledkem vyřízené stížnosti se může stěžovatel odvolat 
k nadřízenému orgánu pověřené osoby, kterým je výbor spolku, nebo ke Krajskému 
úřadu Libereckého kraje, který vydal pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.

(6) K podávání anonymní stížnosti může být využita poštovní schránka Kroku, která slouží 
zároveň jako schránka důvěry, umístěná na adrese organizace Krok pro všechny generace 
z. s., Mariánská 551, 470 01 Česká Lípa. Anonymní stížnosti budou prošetřeny, podněty 
budou využity pro zkvalitnění práce zaměstnanců. Výsledky nebudou zveřejňovány.

Kontakty pro podávání stížností:

• Vedoucí klíčový pracovník Mgr. Miroslav Boš, Mariánská 551, 470 01 Česká Lípa, 
bos@krokpro.cz, Tel: 604 670 510

• výbor spolku Krok pro všechny generace z. s., Mariánská 551, 470 01 Česká Lípa
• Krajský úřad Libereckého kraje odbor sociálních věcí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 

tel: 485 226 542, 485 226 349
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Doba pro osobní podávání stížností pondělí od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. 
Ostatní dny po předchozí domluvě.

Další kontakty v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti:

• Veřejný ochránce práv: informační linka 542 542 888, E-mail: podatelna ochrance.cz 
• Občanská poradna: Farní charita Česká Lípa, Dubická 992/14, Tel. č. 774 116 779, 

obcanskaporadna.lbc@volny.cz, středa od 14 do 16 hodin

KROK PRO VŠECHNY GENERACE z. s.  
dále provozuje Mateřské centrum Zahrádka, přednáškovou činnost a klubové aktivity  

pro děti i dospělé (besedy o cestování Cestománie, výlety).
www.krokpro.cz

Kontakty na pracovníky

Mgr. Miroslav Boš – vedoucí klíčový pracovník , bos@krokpro.cz, Tel: 604 670 510
Ing. Blanka Krajníková – klíčový pracovník, tel.: 778 491 575, email: krajnikova@krokpro.cz

Bc. Eva Saková – klíčový pracovník, tel.: 778 491 575, email: sakova@krokpro.cz
Pavla Bošová – klíčový a administrativní pracovník, pokladní, bosova@krokpro.cz, tel: 737 773 320

 

Kontaktní místnost s hernou pro děti
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Sepisujeme  
dohody o výkonu 
pěstounské péče.

Zajišťujeme 
celodenní 
i krátkodobou 
osobní péči 
o děti svěřené do 
pěstounské péče.

Pomáháme  
pěstounům při 
kontaktu dítěte 
s biologickou 
rodinou.  
K setkávání 
nabízíme vlastní 
prostory s hernou 
pro děti.

Organizujeme  
vzdělávání 
pěstounů. 

Doprovázíme  
pěstounské 
rodiny při plnění 
jejich povinností 
a uplatňování práv.

Poskytujeme 
výchovnou 
a poradenskou péči. 
Zprostředkováváme 
kontakty  
s odborníky. 


