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ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH STŘEDISKEM SLUŽBY PRO PĚSTOUNY 

DOPROVÁZENÍ Klíčový pracovník navštěvuje rodinu minimálně 1x za 2 měsíce.  
Pracovník je k dispozici na emailu i telefonu. Hovoří se všemi členy 
rodiny i s každým zvlášť. S rodinou plánuje čerpání služeb (viz níže). 
Pomáhá řešit aktuální situaci v rodině 

Doprovázení je povinen využívat každý pěstoun.  

1x za 6 měsíců (ve spolupráci s rodinou) vypracovává 
zprávu pro místně příslušný orgán sociálně právní 
ochrany dětí (sociální odbor). 

ODLEHČENÍ Potřebujete si něco zařídit, vzdělat se nebo si jen odpočinout? 
Odlehčení je zajištění dítěte v době, kdy nemůže pěstoun zabezpečit 
jeho péči.  

Může být zajištěno: 
a) rodinným příslušníkem pěstouna (ne partnera/manžela) 
b) dětskou skupinou (výběr na pěstounovi či středisku) 
c) pracovníky střediska 
d) respitem (Pokud pěstoun pečuje o dítě starší 2 let, má nárok na 

RESPIT v rozsahu 14 dnů za rok.) 

Každý pěstoun má právo na čerpání odlehčení. Má-li 
pěstoun zájem o odlehčení, je nutné: 

1. podat žádost o zajištění hlídání dítěte/dětí: 
- odlehčení do 3 dnů: žádost 1 měsíc předem 
- odlehčení nad 3 dny: žádost 2 měsíce předem  

2. zaslat žádost o proplacení tábora 

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM Chybí Vašemu dítěti/dětem kamarád? Nabízíme kreativní tvoření či 
doučování, povídání a trávení volného času pro děti. 

Služba je závislá na kapacitě dobrovolníků.  
 

Pěstoun musí uzavřít smlouvu o spolupráci 
s dobrovolníkem a střediskem.  

Spolupráce v rozsahu: 4 hodiny/týdně  
Každý pěstoun má právo na čerpání odlehčení.  Má-li 
pěstoun zájem o odlehčení, je nutné: 
1. podat žádost o zajištění hlídání dítěte/dětí: 

- odlehčení do 3 dnů: žádost 1 měsíc předem 
- odlehčení nad 3 dny: žádost 2 měsíce předem  

2. zaslat žádost o proplacení tábora 

ODBORNÁ POMOC Zaskočila Vás nová či obtížná situace a rádi byste ji probrali 
s odborníky?  Nabízíme služby psychologa, mediátora a právníka. 

Pěstoun má právo čerpat službu v rozsahu: 1x za 6 
měsíců. 
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VZDĚLÁVÁNÍ Formy vzdělávání:  

- víkendové (pobytové) vzdělávání na Lipn 
-  jednodenní školící akce v místě sídla střediska; 
- vzdělávání u jiného vzdělavatele (dle výběru pěstouna) 
- četba odborné literatury (max. 4 hodiny) 

Každý pěstoun je povinen v průběhu 1 roku absolvovat 
24 hodin vzdělávání. 

ASISTOVANÉ KONTAKTY Pro bezpečí Vaše i dítěte při setkávání s biologickými rodiči, osvojiteli aj. 
můžete využít asistence při kontaktu a to v sídle střediska, 
v domácnosti, či na jiném, neutrálním, místě. 

V případě, že dítě má svoji rodinu, či osoby jemu blízké, 
je pěstoun povinen spolupracovat při kontaktech 
v souladu se zájmy dítěte. 

pro využití asistence musí být uzavřena: dohoda o 
asistovaném kontaktu.  

 
Našli jste službu přesně pro Vás nebo Vám nějaká chybí? Kontaktujte svého klíčového pracovníka, nebo nám napište prostřednictvím webového 

formuláře (na www.sluzbypropestouny.cz) stížnost, připomínku (podnět, přání) a pomozte nám zlepšovat a zkvalitňovat služby střediska.     


