
Pěstoun poskytuje rodinné zázemí 
opuštěnému dítěti. Dítěti, které má své  

biologické rodiče, ale tito z nejrůznějších 
důvodů nejsou schopni o něj pečovat.

rodinné péče, najít co nejrychleji vhodnou náhradní 
rodinu pro dítě. 

V případě, že budete vytipováni jako vhodní 
žadatelé pro konkrétní dítě, máte možnost se  

s dítětem seznámit. Poté se máte právo vyjádřit, zda 
chcete dítě převzít do své péče. O svěření dětí do 

pěstounské péče pak rozhoduje soud. 

V případě jakýchkoli nejasností se s důvěrou obraťte 
na sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči 
na příslušném městském úřadu, dle místa Vašeho 

trvalého bydliště (podrobněji viz bod 1), pracovnici 
pro náhradní rodinnou péči na odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, případně na 
organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče.

Potřebné informace a přehled organizací působících 
v oblasti náhradní rodinné péče, včetně kontaktů 

na sociální pracovnice městských úřadů a kra-
jského úřadu, naleznete také na těchto webových 

stránkách:

www.kr-karlovarsky.cz 
téma sociálně-právní ochrana dětí

www.pestounskapecevkk.cz

www.mpsv.cz

NENÍ VÁM LHOSTEJNÝ OSUD 
OPUŠTĚNÝCH DĚTÍ, DĚTÍ 

V DĚTSKÝCH DOMOVECH?

IDEÁLNÍ PĚSTOUN?

STAŇTE SE
PĚSTOUNEM

Nehledáme ideálního pěstouna,  
neboť pravděpodobně neexistuje.

 Odborné posouzení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlo-
varského kraje provede odborné posouzení, které 

zahrnuje přípravu žadatelů (v současné době  
i jejich vlastních  dětí). Cílem přípravy žadatelů je 

poskytnout budoucím pěstounům potřebný základ 
vědomostí o specifických otázkách pěstounské 
péče, zprostředkovat reálné informace o situaci  

a potřebách dětí žijících mimo vlastní, biologickou 
rodinu. Žadatelé absolvují také psychologické 

vyšetření, které provádí psycholog krajského úřadu 
a posouzení zdravotního stavu lékařem.

  Zařazení do evidence žadatelů, 
vhodných stát se pěstouny

Na základě odborného posouzení Vás Krajský úřad 
Karlovarského kraje zařadí do evidence osob vhod-

ných stát se pěstouny a počítá s Vámi jako  
s vhodnými pěstouny. V případě záporného rozhod-

nutí máte právo se proti rozhodnutí o zařazení 
do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny 

odvolat k Ministerstvu práce a sociálních věcí.

 Vytipování vhodných žadatelů

Po vydání rozhodnutí o zařazení do evidence 
žadatelů vhodných stát se pěstouny se odbor so-
ciálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 

snaží ve spolupráci s ostatními krajskými úřady  
a organizacemi působícími v oblasti náhradní
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  Podání žádosti o zprostředkování 
pěstounské péče

Celý proces zprostředkování začíná u sociální 
pracovnice pro náhradní rodinnou péči na odboru 
sociálních věcí příslušného městského úřadu, dle 

místa Vašeho trvalého bydliště (v Karlovarském kraji 
se jedná o městské úřady v Mariánských Lázních, 

Chebu, Aši, Sokolově, Kraslicích, Ostrově a Magistrát 
města Karlovy Vary).

Na městském úřadu si vyzvednete k vyplnění žádost 
o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování 
pěstounské péče a dotazníky týkající se Vašich os-

obních údajů a představ o přijatém dítěti. 

Dále doložíte doklad o trvalém pobytu, doklad  
o výši příjmů, hodnocení zaměstnavatele, svoje 

fotografie a zprávu o zdravotním stavu. 

Sociální pracovnice městského úřadu si vyžádá Váš 
opis z rejstříku trestů a navštíví Vás ve Vaší domác-

nosti. Po shromáždění všech podkladů je kopie spi-
sové dokumentace postoupena odboru sociálních 

věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

1.

JAK SE STÁT 
PĚSTOUNEM?

Jedná se o službu (pomoc) dítěti, a jako taková je  
i finančně podporovaná státem dávkami  

pěstounské péče. 

PŘÍSPĚVEK PŘI PŘEVZETÍ DÍTĚTE  
jednorázová dávka ve výši od 8 – 10 tis.  Kč

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU POTŘEB DÍTĚTE 
cca 5 tis. Kč měsíčně

ODMĚNA PĚSTOUNA 
výše odměny závisí na počtu dětí v pěstounské péči 

u jednoho dítěte je ve výši 8 tis. Kč měsíčně 

Odměna pěstouna se od ledna 2013 posuzuje jako 
plat pro účely odvádění daně z příjmů fyzických 

osob, pojistného na sociální zabezpečení a pojist-
ného na všeobecné zdravotní pojištění.

Pěstoun o dítě pečuje osobně a při péči o něj také vy-
konává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Zákon-
nými zástupci dítěte stále zůstávají biologičtí rodiče.  
O závažných rozhodnutích (např. operace dítěte, vy-

cestování dítěte do zahraničí, volba povolání pro dítě) 
rozhodují biologičtí rodiče, případně soud.

Mezi základní dávky 
pěstounské  
péče patří:

HLEDÁME

pěstouna ochotného poskytnout pomoc, pod-
poru a zázemí dítěti,

pěstouna, který se nebojí aktivní spolupráce  
s dalšími odborníky,

pěstouna, který je ochoten se nadále vzdělávat  
a je otevřen novým řešením.

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní 
rodinné péče (druhým typem je osvojení), jejímž 

prostřednictvím se zajišťuje péče dětem v obtížné 
životní situaci. Jinými slovy, do pěstounské péče 

jsou svěřovány děti, které nemohou z různých 
důvodů vyrůstat ve své biologické rodině. Výchova 

těchto dětí, vzhledem k prožitým traumatům, 
vyžaduje zvýšenou péči a pozornost. 


