
Posláním střediska Služby pro pěstouny je 
pomáhat a podporovat pěstouna/pěstouny 
při výkonu pěstounské péče prostřednictvím 
doprovázení, a napomáhat tak dětem, které 
se ocitly v obtížné životní situaci spojené se 
ztrátou rodinného zázemí, vyrůstat v náhradní 
rodině.

Cílem střediska Služby pro pěstouny  je 
zvyšování dovedností a znalostí pěstounů 
v oblasti výchovy a péče o dítě prostřednictvím 
doprovázení a dalších činností a napomáhání 
všestrannému rozvoji dítěte/dětí v náhradní 
rodině. Středisko si na konci kalendářního roku 
stanovuje rozvojové cíle na další rok, které jsou 
zveřejněny na webu. 

Cílová skupina střediska Služby pro pěstouny:

•	děti	v	náhradní	rodinné	péči,

•	biologické	děti	osob	pečujících/v	evidenci,

•	osoby	pečující,

•	osoby	v	evidenci,

•	další	osoby	ovlivňující	vývoj	dítěte	v	náhradní	
rodině,

•	ostatní	děti,	které	se	o	pomoc	či	radu	obrátí	
na středisko.

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH 
STŘEDISKEM SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

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	tak	zlepšovat	a	zkvalitňovat	služby	střediska.				

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 klíčový 
pracovník	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.

VZDĚLÁVÁNÍ

Formy vzdělávání: 
- víkendové (pobytové) vzdělávání na Lipně
- 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.

„Vychovávejme své děti tak, jako by se už 
narodily malými hrdiny, kteří celý život čekají 
na svou příležitost.“

- Philip Zimbardo - 



RODINA - středisko Služby pro pěstouny
Riegrova	51	(4.	patro)
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 222 838
Mob.:+420 702 027 162
E-mail: rodina@sluzbypropestouny.cz
www.sluzbypropestouny.cz

RODINA - středisko Služby pro 
pěstouny

Vysvětlení základních pojmů v cílové skupině:

•	Osoba	pečující	a	osoba	v	evidenci	=	pěstoun

•	Děti	v	pěstounské	péči,	biologické	děti	
pěstounů,	ostatní	děti	=	dítě

•	Další	osoby	ovlivňující	vývoj	dítěte	v	náhradní	
rodině	=	příbuzní,	škola	aj.

Zásady střediska Služby pro pěstouny směrem 
k osobám z cílové skupiny:

•	Odbornost

•	Zájem	dítěte

•	Rovný	přístup

•	Individuální	přístup

•	Diskrétnost	

•	Spolupráce

•	Komplexnost

•	Nezávislost

Zásady střediska při práci s osobami z cílové 
skupiny vychází z Etického kodexu střediska 
Služby pro pěstouny.


