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SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Anonymita 

 

V případě podání stížnosti nemusí osoba pečující/v evidenci uvádět 

jméno, příjmení ani adresu  

Dobrovolník 

 

Je osoba/kamarád, který se s dítětem může pravidelně vídat, hrát si 

s ním, kreativně tvořit, ale i se s ním doučovat. Dobrovolník spolupracuje 

a pracovně se zodpovídá klíčovému pracovníkovi rodiny. Dobrovolníci 

mají povinnost mlčenlivosti. Koordinátorem dobrovolníků je vedoucí 

střediska Služby pro pěstouny. 

Doprovázení Tzv. sledování výkonu pěstounské péče. Soubor služeb poskytované 

pěstounovi v rámci uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče. 

Klíčový 

pracovník 

 

Je osoba, která s náhradní rodinou spolupracuje, pravidelně se s ní 

minimálně 1x za dva měsíce setkává (dle potřeby i častěji) a představuje 

pro pěstouna zprostředkovatele služeb v rámci střediska Služby pro 

pěstouny. 

Mediace 

 

Technika mimosoudního řešení sporů. Je to proces, který má několik fází 

a pevně stanovená pravidla zaručující bezpečí. Šetří peníze. Výstupem je 

oboustranně přijatelná dohoda. 

NRP Náhradní rodinná péče. Nejznámější dvě formy jsou osvojení 

a pěstounská péče. 

OSPOD Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které se nachází na obecním 

úřadu obce s rozšířenou působností či na krajském úřadu. Sociální 

pracovník OSPOD obecního úřadu dle trvalého bydliště pěstouna má za 

povinnost minimálně 1x za 6 měsíců navštívit dítě v pěstounské péči.  

Osoba 

pečující 

Je osoba, která je pěstounem nebo které je před rozhodnutím soudu 

o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu dítě dočasně 

svěřeno (např. usnesením o předpěstounské péči či usnesením 

o předběžném opatření) nebo která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě 

osobně pečuje nebo která má v osobní péči dítě a to po dobu, po kterou 

probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem. 

Osoba 

v evidenci 

 

Fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu. Jedná se o tzv. pěstouny na 

přechodnou dobu, kteří mají v péči dítě maximálně po dobu 1 roku. Poté 

se dítě vrací zpět do vlastní rodiny nebo přechází do jiné náhradní rodiny. 

Pěstouni na přechodnou dobu se starají o jedno dítě, případně 

o sourozence.  

Přání 

 

Přání je něco jiného než stížnost. Je to vyjádřená touha, která zatím 

existuje v představách klienta k poskytované službě. Pracovníci střediska 

Služby pro pěstouny se přáním klientů zabývají na poradách a jsou pro 

ně podnětem k rozvoji.   

Připomínka 

 

Připomínka je něco jiného než stížnost a je chápána jako podnět ze 

strany klienta ke kvalitě poskytované služby. Pracovníci střediska Služby 

pro pěstouny se podněty zabývají a jsou součástí porad a dalšího rozvoje 

služeb.  

Psychologické 

poradenství 

 

Je druhem odborné pomoci a je vhodné v situacích, kdy se člověk 

potřebuje zorientovat ve své situaci, získat nadhled či jiný úhel pohledu. 

Pomůže také při zvládání psychických problémů a náročných životních 

období. Nechat si poradit odborníkem není ostuda, ale přednost a důkaz 

schopnosti týmové spolupráce. Pěstounská péče s sebou přináší řadu 



 

www.sluzbypropestouny.cz 

5 

těžkostí a pěstoun se při výchově dětí v NRP nevystačí s běžnými 

výchovnými zkušenostmi. 

Respit  Tzn. odpočinek pěstounů či odlehčení v péči o dítě. Jedná se o právo 

pěstouna na pomoc se zajištěním celodenní péče o dítě starší dvou let 

v rozsahu 14 dní/rok za účelem odpočinku pěstounů.  Středisko pořádá 

několikrát do roka víkendové akce pro děti, právě za účelem respitu 

pěstounů. 

Stížnost 

 

Vyjádřená nespokojenost se službou. Ke stálému zvyšování kvality 

poskytovaných služeb má středisko Služby pro pěstouny jasně 

definovaná pravidla pro příjem, evidenci a vyřízení stížnosti. Více 

informací najdete na konci tohoto dokumentu či na nástěnce v čekárně 

ve středisku Služby pro pěstouny. 

Zájmové 

kroužky 

Středisko Služby pro pěstouny nabízí i kroužky pro děti z pěstounských 

rodin pořádané v prostorách střediska. Více informací o aktuálních 

kroužkách Vám poskytne klíčový pracovník. 

Zákon č. 

359/1999 Sb.  

ZSPOD 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, který upravuje mimo jiné uzavírání 

Dohod o výkonu pěstounské péče 
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POVĚŘENÍ JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S. K VÝKONU 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

Jihočeská rozvojová o.p.s. má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na tyto 

činnosti:  

– Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče  

– Poskytování osobě pečující, s níž Jihočeská rozvojová o.p.s. uzavřela dohodu 

o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči a sledování výkonu této 

péče 

– Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným 

stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti 

s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče 

Výše uvedené služby jsou poskytovány ve středisku Služby pro pěstouny. 

1  POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA A ZÁSADY STŘEDISKA 

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY 

Naším POSLÁNÍM je pomáhat dětem, které vyrůstají bez svých rodičů v náhradní rodině 

a podporovat náhradní rodiče při výchově a péči o svěřené děti. 

Cíle střediska Služby pro pěstouny:  

– Dítě v náhradní rodině tělesně a duševně prospívá a cítí se zde bezpečně.  

– Dítě zná svoji minulost a ví, z jakého důvodu vyrůstá v náhradní rodině.  

– Dítěti je umožněn bezpečný kontakt s vlastní rodinou. 

– Náhradní rodič přijímá dítě takové, jaké je.   

– Náhradní rodič zvyšuje své schopnosti a dovednosti v péči o svěřené dítě.    

Cílová skupina střediska Služby pro pěstouny: 

– děti v náhradní rodinné péči 

– osoby pečující 

– osoby v evidenci 

– další osoby ovlivňující vývoj dítěte v náhradní rodině 

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

 

Zásady střediska Služby pro pěstouny:  

Odbornost – zvyšujeme své vzdělání v náhradní rodinné péči a spolupracujeme s širokým 

týmem odborníků ve prospěch náhradní rodiny. Záleží nám na zvyšování dovedností 

a znalosti pěstounů. Služba je otevřena novým přístupům a metodám práce v náhradní 

rodině a rozvíjí se. 

Bezpečí – služba vychází z individuálních potřeb klienta a znalosti situace dané rodiny. 

Záleží nám na názoru dítěte i pěstouna. Chráníme právo na soukromí a důvěrnost sdělení 

klientů. Osobní a citlivá data nejsou sdílena s osobami, které nejsou oprávněny tyto 

informace získat.  
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Otevřenost - pro zkvalitňování našich služeb nás zajímá názor dítěte a náhradních rodičů. 

Dbáme na to, aby informace určené pro náhradní rodiny byly srozumitelné. Při práci 

s rodinou je nám vlastní empatie a lidský přístup.  

DODRŽOVÁNÍM ZÁSAD PRACOVNÍCI STŘEDISKA CTÍ U KAŽDÉHO KLIENTA PRÁVO 

NA SOUKROMÍ, RODINNÝ ŽIVOT A DŮSTOJNOST. 

2  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Pracovníci střediska jsou pověřeni k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a splňují 

kvalifikační požadavky dané Zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. 

Tým pracovníků 

Mgr. Miloslava Hanousková (ředitelka společnosti, garant kvality, mediátorka) 

Bc. Martina Zimmelová, DiS. (vedoucí střediska, koordinátorka dobrovolníků, klíčová 

pracovnice) 

Bc. Ladislav Němeček, DiS. (klíčový pracovník) 

Mgr. Olena Bilous (klíčová pracovnice) 

Mgr. Lenka Vališová (klíčová pracovnice) 

 

Externí spolupracovníci 

Mgr. Miluše Pixová (klinická psycholožka) 

PhDr. Iva Dedeciová (psycholožka, psychoterapeutka) 

Mgr. Eva Klabanová (speciální pedagožka, terapeutka) 

Mgr. Petra Svobodová (právnička) 

3  ZÁZEMÍ SLUŽBY PRO PĚSTOUNY 

Středisko Služby pro pěstouny využívá 3 kanceláře a 1 čekárnu ve 4. patře na adrese 

Riegrova 51 v Českých Budějovicích. Klienti ve stejném patře mají k dispozici toalety, které 

jsou zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. K dispozici je také kuchyňka s mikrovlnnou troubou. 

Středisko Služby pro pěstouny využívá k pořádání různých aktivit pro pěstouny sály, výukové 

i denní místnosti nacházející se v sídle společnosti. Je možné využít i dětské centrum Junior 

program ve 4. patře, které slouží k  hlídání dětí předškolního věku či asistovanému 

setkávání. Celá budova je bezbariérová s výtahem.  

4  POSKYTOVANÉ ČINNOSTI (SLUŽBY) 

V průběhu doprovázení pomáhá klíčový pracovník pěstounovi sledovat čerpání 

služeb. Rozsah čerpání služeb vychází z ceníku platného pro daný rok. Ceník obdrží 

každá rodina při uzavření DOHODY nebo si ho následně může vyžádat u klíčového 

pracovníka.  

 

Čerpání služeb nad rámec uvedený v ceníku je možné jen v souladu s individuálními 

potřebami rodiny a po schválení vedoucí střediska Služby pro pěstouny či garanta 

služby. 
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY:  

4.1 Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče 

4.2 Doprovázení (tzn. sledování výkonu pěstounské péče) 

4.3 Psychologické poradenství, terapie a jiné odborné poradenství 

4.4 Asistované kontakty dítěte s biologickým rodičem/rodiči či osobami dítěti blízkými 

4.5 Zajištění péče o svěřené dítě a odlehčení (respit) 

4.6 Vzdělávání a rozvoj 

 

4.1 UZAVŘENÍ DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

Máte zájem uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče (dále jen „DOHODA“)? 

Kontaktujte Mgr. Miloslavu Hanouskovou na telefonním čísle 724 748 399.  

  

Co bude následovat: nejdříve si s Vámi sjednáme informační schůzku v prostorách 

střediska Služby pro pěstouny či je možné se sejít i u Vás doma. Následně Vám bude 

vysvětlen obsah služby, kterou poskytujeme. Na první schůzce Vám předáme návrh dohody 

o výkony pěstounské péče, tyto informace pro pěstouny a ceník služeb platný pro daný rok. 

Vše Vám rádi vysvětlíme a následně Vám necháme čas na rozmyšlenou.  

 

Pokud se s námi rozhodnete DOHODU uzavřít, opět dojde k osobní schůzce (dle domluvy 

u Vás doma či u nás ve středisku, a to v jiný den nebo proběhne vše v rámci první schůzky – 

záleží jen na Vás a na Vašem rozhodnutí), kde Vám představíme Vašeho budoucího 

klíčového pracovníka. 

 

Pro uzavření DOHODY od Vás budeme potřebovat: 

a) usnesení/rozsudek soudu – svěření dítěte/dětí do péče (pokud jde o osobu pečující 
– pěstouna)  

b) rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o zařazení do evidence osob, které 
mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (pokud jde o osobu 
v evidenci)  

c) datum uzavření první dohody o výkonu pěstounské péče 

d) jméno pracovníka OSPOD (viz slovníček základních pojmů), který má Vaši rodinu 
na starost 

e) DOHODU – pokud ji máte již uzavřenou s jinou organizací 

Co následuje dál? 

Následně s Vámi podepíšeme tzv. informovaný souhlas, který potřebujeme, abychom mohli 

pracovat s Vašimi osobními údaji. Naší povinností je si poté vyžádat souhlas příslušeného 

pracovníka OSPOD s uzavřením dohody o výkonu pěstounské péči mezi Vámi a Jihočeskou 

rozvojovou o.p.s. Po obdržení kladného vyjádření příslušného OSPOD se s Vámi 

zkontaktujeme k podepsání DOHODY. Ta se vypracovává ve dvou vyhotoveních – 1x je 

určeno pro Vás a 1x pro naše pracoviště. Naší povinností je pak o podepsání DOHODY opět 

informovat příslušný OSPOD (zasíláme kopii DOHODY).  Kopii DOHODY předkládáme 

Úřadu práce v Českých Budějovicích, který je plátcem příspěvku na výkon pěstounské péče, 

ze kterého Vám budeme hradit čerpané služby a náklady na klíčového pracovníka, který 

s Vaší rodinou bude pracovat.  
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4.2 DOPROVÁZENÍ (TZN. SLEDOVÁNÍ VÝKONU PĚSTOUNSKÉ 

PÉČE) 

V rámci doprovázení bude s Vámi úzce spolupracovat klíčový pracovník. S ním se 

seznámíte před podpisem či nejpozději v den podpisu DOHODY a od té chvíle se na něho 

budete moci v případě potřeby obracet.  

 

Kontaktovat klíčového pracovníka můžete osobně, telefonicky či emailem.  

Místo, kde může kontakt s klíčovým pracovníkem probíhat: 

– ve Vašem domově 

– v prostorách střediska Služby pro pěstouny: 4. patro, Riegrova 51, České Budějovice 

– výjimečně jiné místo, na kterém se s klíčovým pracovníkem domluvíte 

 

Klíčoví pracovníci nejezdí do domácnosti pěstouna bez předem sjednaného termínu. 

Schůzka bude vždy ohlášená. 

 

Vaše povinnosti jako osoby pečující či osoby v evidenci: 

– budeme rádi, když si v době schůzky s klíčovým pracovníkem nebudete plánovat 

jinou návštěvu. Je to z důvodu, aby byl dostatečný čas a klid na popovídání 

o starostech a radostech, které pěstounská péče přináší.    

– budeme rádi, když upozorníte svého klíčového pracovníka (telefonicky či e-mailem) 

na akutní či infekční nemoci ve Vaší rodině. Následně s Vámi bude domluven 

náhradní termín schůzky.  

– budeme rádi, když v době návštěvy klíčového pracovníka budou bezpečně zajištěna 

Vaše zvířata. Zvíře, které je hodné na Vás, nemusí být hodné na druhé. 

 

Jak bude návštěva časově náročná: cca 1 až 3 hodiny podle potřeby 

 

Četnost návštěv: 

Dle zákona má klíčový 

pracovník povinnost minimálně 

1 x za 2 měsíce být v osobním 

kontaktu jak s dítětem 

v pěstounské péči, tak 

s náhradním rodičem. V praxi je 

možné mít schůzky i častější, 

vše se odvíjí dle Vašich potřeb 

a situace v rodině. 

 

Kdo by měl být návštěvy 

přítomen: 

– osoby, které mají dítě 

svěřené do péče – tedy osoba 

pečující či osoba v evidenci –

pokud to jsou oba manželé, tak 

oba pěstouni/poručníci.  

– děti v náhradní rodinné 

péči  
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Schůzka klíčového pracovníka s dítětem může proběhnout i v jiný den, než schůzka 

s pěstounem. Týká se to zejména starších dětí. V tomto případě se klíčový pracovník 

domlouvá s pěstounem i s dítětem na době a místě, kdy je možné se se svěřeným 

dítětem sejít.  

 

Co bude obsahem rozhovoru při kontaktu: klíčový pracovník bude se členy rodiny hovořit 

o radostech a těžkostech s výchovou dětí, o současné rodinné situaci, o zdraví, trávení 

volného času, životě v místě bydliště, biologické rodině dětí atd. Dále rád pohovoří 

i s ostatními dětmi v rodině a s osobami, které s pěstounem žijí ve společné domácnosti 

a kterých se NRP také týká.  

 

Klíčový pracovník Vás bude v rámci spolupráce průběžně informovat 

o připravovaných vzdělávacích a jiných aktivitách pro náhradní rodiny, které středisko 

Služby pro pěstouny pořádá.   

4.3 PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ, TERAPIE A JINÉ ODBORNÉ 

PORADENSTVÍ 

Středisko Služby pro pěstouny má v týmu profesionály, kteří Vám poskytnou psychologické 

poradenství, psychoterapii, mediaci, odborné sociální poradenství, právní poradenství.  

 

Odborná pomoc musí souviset s výkonem pěstounské péče a její potřebnost vychází z Plánu 

průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči, který je zpracován u každého dítěte do 0,5 roku po 

uzavření DOHODY.  

 

Jednotlivé typy odborné pomoci se sčítají.  Ze zákona má pěstoun nárok na zprostředkování 

odborné pomoci alespoň 1 x v průběhu půlroku. Středisko Služby pro pěstouny hradí pomoc 

v rozsahu 3 hodin na 1 osobu, kdy jednou osobou se rozumí každé dítě v NRP 

či pěstoun/pěstouni, např.: pěstoun může čerpat 3 hodiny, dítě čerpá také 3 hodiny = celkem 

6 hodin (při 2 dětech v PP + další 3 hodiny).   

Pokud si pěstoun zvolí odbornou pomoc mimo tým odborníků střediska, je mu garantovaná 

úhrada odborné pomoci do výše částky v souladu s ceníkem střediska Služby pro pěstouny, 

který obdrží každý pěstoun spolu s Informacemi pro pěstouna a následně vždy, když dojde 

k jeho aktualizaci.  

Klíčový pracovník Vás na odborné služby odkáže či Vás přímo objedná.  

V případě využití odborné pomoci Vám u odborníků týmu střediska zajistíme co nebližší 

termín:  

– v naléhavých případech do 48 hodin 

– v ostatních případech do 14 dnů až 3 týdnů  

Složení týmu odborné pomoci naleznete v kapitole č. 2 Personální obsazení, str. 7. 
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4.4 ASISTOVANÉ KONTAKTY DÍTĚTE S BIOLOGICKÝM 

RODIČEM/RODIČI ČI S OSOBAMI DÍTĚTI BLÍZKÝMI  

Asistované kontakty jsou předem plánovaná setkání, v rámci nichž jsou nejdříve zmapovány 

představy účastníků o kontaktu. Následně je vytvořena Dohoda o službě asistovaný kontakt, 

ve které jsou domluvena určitá pravidla kontaktu a za jakých podmínek je možné návštěvu 

uskutečnit. Poté následuje vlastní průběh návštěvy a po něm proběhne krátké zhodnocení 

setkání jednotlivých účastníků spolu s pracovníky střediska. Pokud se jedná o kontakt po 

určitém časovém odstupu či o kontakt s osobou, kterou dítě nezná nebo mu v minulosti 

někdy ublížila, nebo se jedná o děti v pěstounské péči na přechodnou dobu, vždy je setkání 

po celou dobu přítomen pracovník střediska.  

 

Bezpečí dítěte je pro nás na prvním místě.  

 

Kde mohou asistovaná setkání probíhat:  

- v dětském centru Junior program, 4. patro, Riegrova 51 

- v kanceláři Jihočeské rozvojové, která má k dispozici dětský koutek  

- v kavárně v přízemí budovy Riegrova 51, kde je opět dětský koutek 

- na jiném místě dle potřeby (dětské hřiště, park) 

- v místě bydliště pěstouna po dohodě s pěstouny (pokud je to vhodné)  

- v místě bydliště nové náhradní rodiny (u dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu 

v případě, že se jedná o několikátý kontakt s dítětem). 

 

Víme, že někdy je situace hodně složitá. Nastavení určitých pravidel a přítomnost 

dalšího člověka, který je nestranný, je velmi přínosný a to jak pro dítě, tak pro 

zklidnění situace v náhradní rodině.   
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4.5 ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ A ODLEHČENÍ (RESPIT) 

Středisko zajišťuje péči o svěřené dítě jen v případě, že žádná dospělá osoba, která 

žije ve společné domácnosti s pěstounem, nemůže péči o dítě zabezpečit. 

A. ZAJIŠTĚNÍ KRÁTKODOBÉ PÉČE O SVĚŘENÉ DÍTĚ/DĚTI   

Po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci  

a) uznána dočasně práce neschopnou při ošetřování osoby blízké  

b) při narození dítěte 

c) při úmrtí osoby blízké  

d) při vyřizování nezbytných záležitostí pěstouna (např. návštěva lékaře, vyřízení dávek 

na úřadu atd.) - není omezeno počtem hodin.  

DRUH   
MAXIMÁLNÍ BEZPLATNÝ 

ROZSAH/ROK 
POZNÁMKA 

Výpomoc při nemocenské, 

ošetřování člena rodiny 

do 5 dnů 

max. 8 hodin na 1 den 
Nad rámec hrazené 

dotace, středisko nabízí 

pomoc při zajištění péče o 

dítě/děti, pěstoun si hradí 

náklady spojené 

s krátkodobou péčí (cena 

za hlídání).   

Výpomoc při narození 

dítěte 

do 10 dnů 

max. 8 hodin na 1 den 

Výpomoc při úmrtí osoby 

blízké 

do 2 dnů při úmrtí osoby blízké 

max. 8 hodin na 1 den 

 

Pěstoun si může zajistit hlídání sám (náklady Vám budou hrazeny v souladu s Ceníkem 

střediska Služby pro pěstouny platným pro daný rok.    

Žádost o zajištění hlídání dětí podáte u klíčového pracovníka (ten Vám i poradí, kde ji 

naleznete a jak ji vyplnit). Není-li klíčový pracovník dosažitelný, pak u vedoucího střediska 

Služby pro pěstouny či garanta služby.  

 

U zajištění dočasné péče o dítě 

z důvodu vyřizování nezbytných 

osobních záležitostí, je potřeba 

zažádat o výpomoc nejpozději 3 

dny předem, aby Vám středisko 

mohlo garantovat zajištění péče 

o svěřené dítě.  

 

 

B. CELODENNÍ PÉČE O 

SVĚŘENÉ DÍTĚ NEBO DĚTI 

V ROZSAHU ALESPOŇ 

14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ 

V ROCE (dále jen „RESPIT“) 

(zákonná podmínka po čerpání 

služby: svěřené dítě/děti musí 

být starší 2 let)  
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Základní informace k RESPITU: 

– Respit lze čerpat v rozsahu 14 dní, vcelku nebo po jednotlivých dnech. 

– Nárok na čerpání respitu v rozsahu 14 dnů má pěstoun, který pečuje o svěřené dítě 

12 měsíců a více. 

– Není-li o svěřené dítě/děti pečováno po celý kalendářní rok, má pěstoun nárok 

za každý měsíc péče na 1 den respitu. Dále za každý půlrok souvislé péče 

o dítě/děti může čerpat další 1 den. Tedy za celý rok může čerpat ke 12 dnům 

respitu další 2 dny (za leden až červen +1 den, za červenec až prosinec další +1 

den). 

Jakým způsobem je možné RESPIT pro svěřené dítě/děti zajistit: 

– přihlášením dítěte na letní tábor, školu v přírodě, pobyty s dětskými zájmovými 

sdruženími (oddíl skautu, sportovní soustředění atd.) 

– přihlášením dítěte na víkendový RESPIT pořádaným pracovníky střediska (středisko 

Služby pro pěstouny pořádá několikrát do roka jednodenní víkendové respitní dny, 

kdy dětem zajistí program v rozsahu 6 hodin) 

– výletem či zájezdem s osobou blízkou (bez účasti pěstouna, nebylo by bráno jako 

respit)  

– O respit je potřeba požádat písemně. 

 

Žádost o čerpání RESPITU: 

– v rozsahu do 3 dnů je potřeba podat nejpozději 1 měsíc před plánovaným začátkem  

– v rozsahu nad 3 dny (např. tábor) je potřeba podat nejpozději 2 měsíce před 

plánovaným začátkem. 

Je to z důvodu, aby Vám středisko mohlo garantovat péči o Vám svěřené dítě a stačilo včas 

uhradit náklady spojené s respitem.  

Máte zájem využít RESPIT pro svěřené dítě/děti? Kontaktujte svého klíčového 

pracovníka.  

5  VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ 

Vzdělávání je u pěstounů sledováno za období, které je u každé pěstounské rodiny jiné. 

Délka sledovaného období je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Začátek a konec 

tohoto období se váže na datum, kdy pěstoun/pěstouni uzavřeli první dohodu o výkonu 

pěstounské péče.   

Příklad: dohoda byla uzavřena dne 2. 1. 2013: sledované období pro vzdělávání bude vždy 

od 2. 1. do 2. 1. následujícího roku.   

Každý pěstoun se vzdělává v souladu se svým vzdělávacím plánem, který je nastaven dle 

potřeb pěstouna a dítěte v NRP. Vzdělávací plán pěstouni sestavují se svým klíčovým 

pracovníkem a je vytvořen pro každý vzdělávací rok zvlášť. Poprvé je vytvořen do 4 měsíců 

od uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče.  

Náklady na vzdělávání jsou pěstounovi hrazeny v souladu s Ceníkem střediska Služby 

pro pěstouny. Ten pěstoun obdrží spolu s Informacemi pro pěstouny, následně vždy 

po jeho aktualizaci.  
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5.1 VZDĚLÁVÁNÍ U JIHOČESKÉ ROZVOJOVÉ O.P.S.   

Probíhá v prostorách galerie R 51, v přízemí, Riegrova 51, České Budějovice a je možné se 

na ně přihlásit nejlépe prostřednictvím svého klíčového pracovníka. Přehled nabízených 

vzdělávání je pěstounům distribuován na dané pololetí i v jeho průběhu prostřednictvím 

klíčových pracovníků. Také je zveřejněný na www stránkách střediska.  

KLUB PĚSTOUNŮ  

(rozsah 4 až 6 hodiny) 

Klubová setkání probíhají pravidelně v průběhu celého roku (vyjma měsíců červenec, srpen, 

prosinec). Lektorská dvojice je povětšinou složená z odborníka na náhradní rodinnou péči 

a náhradního rodiče a nabízí prostor pro sdílení vlastních radostí i starostí s pěstounskou 

péčí či s pěstounskou péčí na přechodnou dobu.  

Část setkání je věnovaná tématu, na kterém se skupina společně domluví či které je předem 

stanoveno („klub pěstounů na téma:….“). Hlavní důraz je kladen na vytvoření bezpečného 

prostoru a důvěry a je zde prostor pro sdílení zkušeností.  

V případě potřeby můžeme zajistit hlídání dětí (nutné potřebu nahlásit klíčovému 

pracovníkovi nejpozději tři dny před konáním vzdělávání).  

Maximální počet účastníků je stanoven na 16 přihlášených, minimální počet je 

6 přihlášených účastníků. 

PŘEDNÁŠKA  

(rozsah 6-8 hodin) 

V rámci přednášky se více dává důraz na přednášející téma, je méně prostoru pro sdílení 

zkušeností pěstounů (ale i to je možné). Maximální počet účastníků je cca 25 účastníků (je 

variabilní dle lektora a povahy přednášky), minimální počet je 8 přihlášených účastníků. 

Přednášky probíhají ve všední dny i o víkendech. V případě potřeby můžeme zajistit hlídání 

dětí (nutné potřebu nahlásit klíčovému pracovníkovi nejpozději tři dny před konáním 

vzdělávání).  

DVOUDENNÍ POBYT SPOJENÝ SE VZDĚLÁVÁNÍM 

(rozsah: 12 hodin vzdělávání) 

Při dvoudenním pobytu (většinou sobota dopoledne až neděle odpoledne) odjedou 

pěstounské rodiny s dětmi a pracovníky střediska Služby pro pěstouny mimo České 

Budějovice. Během pobytu se pěstouni vzdělávají v rozsahu minimálně 12 hodin a děti jsou 

mezitím hlídány dobrovolníky, kteří jim připravují pestrý program. T. č. jezdíme na chatu 

Lanovka, která se nachází v Lipně nad Vltavou. 

 
 
SAMOSTUDIUM/ INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Chtěli byste využít individuální vzdělávání? Poraďte se se svým klíčovým pracovníkem.  
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Dle vaší volby můžete zhlédnout film, či přečíst knihu nebo brožuru týkající se problematiky 

náhradní rodinné péče. Prostřednictvím individuálního vzdělávání je možné v rámci 

vzdělávacího roku u jednotlivého pěstouna načerpat maximálně 8 hodin.  Uznávaná 

časová dotace na 1 film jsou 2 hodiny a na přečtení brožury či knihy 4 hodiny. Z celkové 

dotace 8 hodin, je možné na sledování filmu čerpat maximálně 4 hodiny. Aby mohlo být 

individuální vzdělávání uznáno, je potřeba, aby klíčový pracovník reflek toval spolu 

s pěstounem nabyté zkušenosti atd 

5.2 VZDĚLÁVÁNÍ U JINÉHO VZDĚLAVATELE  

Nevybrali jste si z nabídky vzdělávání naší organizace, nevadí, klíčový pracovník Vám 

pomůže vybrat si vzdělávání z nabídky jiných organizací. 

Pečující osoba/osoba v evidenci má možnost si vybrat i z nabídky vzdělávání u jiných 

organizací. V tomto případě je potřeba výběr zkonzultovat a získat souhlas od svého 

klíčového pracovníka.  

 

Pro uznání takového vzdělávání je potřeba doložit: osvědčení (jeho náležitosti: označení 

školitele, název programu a jeho rozsah, případně akreditaci). Osvědčení si vyžádejte 

u Vámi zvoleného školitele.  

 

V případě, že pojedete na pobytové vzdělávání, je možné za splnění určitých podmínek 

hradit náklady ubytování, odlehčení (program pro děti) a cestovné. Více informací Vám sdělí 

klíčový pracovník a opět je třeba se řídit ceníkem naší organizace platným pro daný rok. 

6  A NĚCO NAVÍC 

Pěstoun by měl mít možnost občas si vydechnout, zrelaxovat,  v klidu popovídat s ostatními 

náhradními rodiči. Z toho důvodu se snažíme připravit pro námi doprovázené rodiny i akce, 

které nám zákon neukládá a na které se snažíme sehnat peníze pomocí sponzorů. Díky nim 

můžeme pořádat třeba Mikuláše, karneval, divadelní představení pro velké i malé, posezení 

s hudbou tzv. Čaj o páté.  

Pro děti jsme spolu s dobrovolníky připravily i zájmové kroužky, které se konají v prostorách 

našeho střediska.  

Více informací se dozvíte u svého klíčového pracovníka. 

7 INFORMACE K VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ VE 

STŘEDISKU SLUŽBY PRO PĚSTOUNY 

Mohu se vyjádřit ke kvalitě a poskytovaným službám střediska Služby pro pěstouny? 

Samozřejmě můžete. Pracovníci střediska přijímají, vyřizují a evidují podané stížnosti ke 

kvalitě či poskytovaným službám střediska. Podat stížnost mohou osoby z cílové skupiny 

střediska, zájemci o službu, široká odborná i laická veřejnost.  

Pracovníci střediska přijímají kromě stížností i připomínky a přání.  

K vyjádření připomínky, přání či stížnosti je zpracovaný formulář s názvem Formulář 

k vyjádření nespokojenosti ke kvalitě a službám střediska Služby pro pěstouny, který 
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je k dispozici: v čekárně Jihočeské rozvojové o.p.s.; ke stažení na webu 

www.sluzbypropestouny.cz a k dostání u každého pracovníka střediska.  

V případě potřeby Vám pracovníci střediska rádi pomohou a vše vysvětlí.  

 

Nemůže mi podaná stížnost, připomínka či přání způsobit nesnáze? 

V žádném případě. Pracovníci jsou školeni v postupech příjmu, vyřizování a evidenci 

stížností. Stížnost, připomínka či přání přispívají ke zkvalitňování a rozvoji poskytovaných 

služeb ve středisku.  

Podání ani obsah stížnosti nemá vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb osobě, která 

stížnost, připomínku či přání podala.  

 

Jak mohu stížnost, připomínku, přání podat?  

Na středisko Služby pro pěstouny se můžete obrátit: 

a) ústně: přímo pracovníkovi střediska (ten obsah sdělení zapíše do formuláře, 

při nejasnostech se doptá. I takto lze podat stížnost anonymně – pracovník střediska 

si ke sdělení nezapíše Vaše osobní údaje a Vaší anonymitu důsledně chrání.  

b) písemně: prostřednictvím formuláře nebo dopisem (který můžete předat 

pracovníkovi střediska, vhodit do schránky pro příjem stížností v čekárně Jihočeské 

rozvojové ve 4. patře, nebo zasláním na adresu Jihočeská rozvojová, středisko 

Služby pro pěstouny, Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, vhozením do schránky 

společnosti v přízemí u vchodových dveří), 

c) emailem na adresu rodina@sluzbypropestouny.cz, 

d) prostřednictvím kontaktního formuláře, který je na webu www.sluzbypropestouny.cz  

e) osobně, kdy můžete přání, připomínku či stížnost sdělit kterémukoli pracovníkovi 

střediska (který vše s Vámi zapíše do formuláře 

f) telefonicky (724 748 399, 702 027 162, 725 439 599, 725 411 683), pracovník 

následně obsah sdělení zapíše do formuláře a předá k vyřízení. 

 

Mohu podat stížnost, připomínku či přání anonymně? 

Ano. Jakékoli podání, kde neuvedete své osobní údaje, je považováno za anonymní podání. 

I při osobním předání podnětu, je pracovník střediska povinen chránit Vaši identitu, pokud 

sdělíte, že požadujete být anonymní. 

 

Mohou se ke kvalitě a nabízeným službám vyjádřit i děti?  

Ano, děti se mohou obrátit přímo na pracovníka střediska (či klíčového pracovníka, který 

rodinu navštěvuje), nebo mohou podnět zaslat emailem nebo prostřednictvím kontaktního 

formuláře, který je určen výhradně pro děti (Jak se máš v nové rodině?), k nalezení na 

www.sluzbypropestouny.cz/ 

 

Jak bude moje stížnost vyřízena? 

Každá stížnost je vyřízena do 30 dnů ode dne převzetí. Ti, kteří do stížnosti uvedli jméno 

a adresu, budou o vyřízení stížnosti písemně informováni. Anonymní stížnosti jsou 

zaevidovány v Knize stížností. Ta je na vyžádání každému, kdo projeví zájem, poskytnuta 

k nahlédnutí.  

 

 

 

 

 

http://www.sluzbypropestouny.cz/
http://www.sluzbypropestouny.cz/
http://www.sluzbypropestouny.cz/
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Může se stát, že se pracovníkům nepodaří vyřídit stížnost do 30 dnů? 

Může se to stát, ale jen v odůvodněných případech. V takovém případě bude ten, kdo 

stížnost podal, pracovníkem střediska informován o důvodu a novém termínu, do kdy bude 

stížnost vyřízena. Středisko musí stížnost vyřídit nejpozději do 60 dnů ode dne jejího přijetí.  

 

Eviduje středisko přijaté stížnosti, připomínky či přání? 

Pracovníci střediska vedou Knihu stížností, kam bude stížnost po vyřízení založena, bude jí 

přiřazeno identifikační číslo, spolu s ní zde bude i jakým způsobem byla vyřízena.  

  

 

Středisko důsledně informuje veřejnost prostřednictvím webových stránek  

(www.sluzbypropestouny.cz) jakým způsobem zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb na 

základě přijatých a vyřízených stížností, připomínek a přání (k nalezení v aktualitách 

střediska Služby pro pěstouny). 
 

 

Další kontakty pro podání stížností si vyžádejte u svého klíčového pracovníka, či je 

naleznete na nástěnce v čekárně.  

8 DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PĚSTOUNY  

Situace Neplánovaná nepřítomnost klíčového pracovníka či onemocnění většího počtu 

pracovníků 

Prevence Důsledné dodržování pracovních postupů týkajících se zastupování pracovníků 

a oznamování nepřítomnosti v práci - každého pracovníka střediska může 

zastoupit vedoucí, vedoucího garant.  

Pracovní 

postupy 

Onemocní-li pracovník či se nemůže z jiného závažného důvodu dostavit na 

pracoviště nebo vykonat sjednané úkoly: 

1. bez odkladu o tom informuje vedoucí střediska (případně dalšího člena týmu, 

kterého se situace dotýká), 

2. vedoucí pracovník pověří plněním úkolů jiného pracovníka či informuje 

rodinu/y o nové situaci (v případě sjednané návštěvy pracovníka v rodině) 

a domlouvá další postup.  

 

Onemocní-li větší počet klíčových pracovníků, vedoucí služby (případně garant 

služby) postupuje následovně: 

1. informuje všechny doprovázené rodiny o nepřítomnosti jejich klíčového 

pracovníka a sdělí jim kontakt na zastupujícího pracovníka (vedoucího 

služby střediska) a případně vyjedná další postup; 

2. vedoucí střediska na sdíleném disku projde evidenci doprovázení (Excel 

tabulka)a naplánuje si nezbytné úkony, které jsou v rámci doprovázení 

potřeby vykonat a nesnesou odkladu: plán návštěv, které mají proběhnout; 

souhrnné zprávy na OSPOD, které mají být vypracovány a odeslány; 

3. Do aktualit na web dát: důležité upozornění s popisem a uvedením 

zásadních informací pro osoby z cílové skupiny. 

 

 

 

 

 

http://www.sluzbypropestouny.cz/
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9  KDY A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT 

Pracovníky střediska Služby pro pěstouny je možné zastihnout v pracovní dny 

 

TELEFONICKY: 

PONDĚLÍ, ÚTERÝ STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK  

od 8:00-12:00 hodin a od 13:00-16:30 hodin. 

Pokud pracovníka nezastihnete, určitě Vám zatelefonuje zpět, v nejbližší volný 

pracovní čas.  

 

OSOBNĚ:  

PONDĚLÍ: 8:00 – 12:00 

ČTVRTEK: 15:00 – 17:00 

V tento čas je ve středisku Služby pro pěstouny přítomen minimálně jeden pracovník.  

Potřebujete přijít v jiný čas? Telefonicky kontaktujte klíčového pracovníka 

a domluvíte si s ním čas, který Vám vyhovuje.   
 

E-MAILEM:  

Na emailové dotazy pracovníci střediska odpovídají nejpozději do 48 hodin od jeho 

obdržení (v pracovní dny).  

 

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY STŘEDISKA SLUŽBY PRO PĚSTOUNY:  

vedení společnosti, Mgr. Miloslava Hanousková: 724 748 399 

vedoucí střediska Služby pro pěstouny, Bc. Martina Zimmelová, DiS 

 

klíčoví pracovníci/klíčové pracovnice: 

Bc. Martina Zimmelová, DiS.: 702 027 162,  zimmelova@jihoceskarozvojova.cz   

Bc. Ladislav Němeček, DiS.: 725 411 683, nemecek@jihoceskarozvojova.cz   

Mgr. Olena Bilous, 725 439 599, bilous@jihoceskarozvojova.cz  

Mgr. Lenka Vališová, 724 509 578,  valisova@jihoceskarozvojova.cz 

Další kontakty: pestouni@jihoceskarozvojova.cz; info@jihoceskarozvojova.cz 

 

 

Děkujeme, že jste věnovali čas 

seznámení se s informacemi. 

V případě nejasností, se 

neváhejte obrátit na svého 

klíčového pracovníka/klíčovou 

pracovnici.  

Tým střediska Služby pro 

pěstouny 

 

 

 

 

mailto:nemecek@sluzbypropestouny.cz
mailto:info@jihoceskarozvojova.cz
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POZNÁMKY  
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