Náhradní rodinná péče

			

CHCI BÝT PĚSTOUNEM, JAK NA TO?
MOTIVACÍ K PĚSTOUNSTVÍ BY MĚLA BÝT POMOC DÍTĚTI,
NIKOLI USPOKOJENÍ VLASTNÍCH POTŘEB.

Pěstoun respektuje vztah dítěte k jeho původní biologické rodině a musí umožnit dítěti
udržovat kontakt s biologickou rodinou.
Pěstoun je „náhradním rodičem“, spolupracuje s úřady, soudy, neziskovými
organizacemi, školami a dalšími odborníky.
Formy pěstounské péče:
1) dlouhodobá pěstounská péče
– dítě zůstává v pěstounské péči několik let, případně až do své zletilosti
– dítě může zůstat v pěstounské péči i po zletilosti, a to do doby ukončení 		
		 přípravy na budoucí povolání, pokud žije ve společné domácnosti s pěstounem

			
2) pěstounská péče na dobu přechodnou
– dítě v pěstounské rodině zůstává nejdéle
		 po dobu 1 roku
– je určena dětem, které potřebují pomoc
		 pěstounů jen na několik týdnů či měsíců
Žadatelé o pěstounskou péči
– musí mít stabilní bytové podmínky
– zkušenosti s výchovou vlastních dětí,
		 naplněné rodičovství
– dobrý zdravotní i psychický stav
– mít schopnost přijmout děti od 0-18 let

			
Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny
– podává se na Magistrát města České Budějovice, odbor sociálních věcí,
		 oddělení sociálně právní ochrany dětí, Kněžská 19, České Budějovice
– žadatelé musí doložit i další přílohy jako např. fotografie, životopisy,
		 zprávy o zdravotním stavu, opisy z rejstříku trestů, kopie osobních
		 dokladů, údaje o ekonomických a sociálních poměrech (o všech
		 podrobnostech budete informováni při osobním jednání na našem oddělení)
Žadatelé o pěstounskou péči musí absolvovat odbornou přípravu pro zprostředkování
pěstounské péče na Krajském úřadu Jihočeského kraje, Generála Svobody 10, České
Budějovice, a to v časovém rozsahu nejméně 48 hodin (žadatelé o pěstounskou péči
na přechodnou dobu nejméně 72 hodin).
Pěstounskou péči upravuje zákon zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní-ochraně
dětí a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

				

CHTĚL BYCH OSVOJIT DÍTĚ

Osvojení je přijetí cizího dítěte za vlastní.
O osvojení vždy rozhoduje soud.
U žadatelů o osvojení je důležitá stabilita jejich vztahu, dobrý zdravotní stav
a bezúhonnost.
Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli
– podává se na Magistrát města České Budějovice, odbor sociálních věcí,
		 oddělení sociálně právní ochrany dětí, Kněžská 19, České Budějovice
– žadatelé musí doložit i další přílohy jako např. fotografie, životopisy, zprávy
		 o zdravotním stavu, opisy z rejstříku trestů, kopie osobních dokladů, údaje
		 o ekonomických a sociálních poměrech (o všech podrobnostech budete
		 informováni při osobním jednání na našem oddělení)

			
Žadatelé o osvojení musí absolvovat odbornou
přípravu pro zprostředkování osvojení na Krajském
úřadu Jihočeského kraje, Generála Svobody 10,
České Budějovice, a to v časovém rozsahu nejméně
48 hodin.

Fotografie v celé brožuře: www.123rf.com

Osvojení upravuje zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí a zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Pro bližší informace můžete kontaktovat pracovníky
oddělení sociálně právní ochrany dětí, úseku náhradní
rodinné péče Magistrátu města České Budějovice.
Kontakty naleznete na
http://rodina.c-budejovice.cz/socialne-pravni-ochrana-deti

