
     
 
 
 
 
 

 Tisková zpráva 
 

Pěstounská péče - školení pěstounů 
 

 Pěstounská péče je jednou z  forem náhradní rodinné výchovy. O svěření do pěstounské péče 
rozhoduje soud v případech, kdy se o dítě vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dítě v péči 
pěstounů neztrácí kontakt se svou „biologickou“ rodinou. Pěstoun vykonává přiměřeně práva 
a povinnosti rodičů a o dítě je povinen celodenně pečovat. Nemá však k dítěti vyživovací povinnost 
a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech.  

 
Ve správním obvodu MěÚ Svitavy žije 43 pěstounských rodin, které se starají celkem o 65 dětí. Ve 
21 rodinách jde o pěstounskou péči prarodičů, v 7 rodinách se o děti starají členové širší biologické 
rodiny, v 15 rodinách jde o nepříbuzenskou pěstounskou péči.  
 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí a pověřené osoby mají povinnost s pečujícími osobami uzavřít 
dohody o výkonu pěstounské péče a poskytovat těmto osobám výchovnou a poradenskou péči 
a sledovat její výkon. V dohodách jsou specifikována práva a povinnosti pečujících osob v rámci 
konkrétní rodiny a dítěte. 
 
  Pro 25 pěstounských rodin, které mají sepsanou Dohodu o výkonu pěstounské péče s orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí  zprostředkováváme odborné služby, zajišťujeme vzdělávání pěstounů a 
po dohodě s pěstouny hradíme respitní pobyty dětí tak, aby byly pro děti přínosem a pěstouni měli 

možnost využít volné dny k načerpání nových sil. V letošním roce vzdělávání 
pěstounů realizovali lektorky z MC Kr ůček a ze vzdělávací organizace Děti 

patří domů se sídlem ve Svitavách. Vzdělávání zajišťované pracovnicemi 
Krůčku probíhá o sobotách ve svitavské Fabrice. Pěstouni mají možnost 
vyslechnout nejen odbornou přednášku, ale také se dotazovat a konzultovat 
problémy, které se svěřenými dětmi řeší. Nedílnou součástí je tzv. sdílení a 

předávání zkušeností mezi samotnými pěstouny v bezpečném prostředí za 
přítomnosti psycholožky, která je erudovaná v problematice náhradní rodinné péče. 



Ne všem pěstounům vyhovují sobotní akce, kterých je od září do prosince celkem osm, proto se 
opakovaně obracíme na organizaci Děti patří domů, která pěstounům – zájemcům uspořádá  tzv. 
vzdělávací víkend. Ten v letošním roce proběhl v listopadu v rekreačním středisku v Radiměři. I zde 
jsou po celou dobu akce možné konzultace s odborníky. Součástí vzdělávacích akcí je hlídání dětí 
pěstounů. 
 
Pěstouni zpočátku přistupovali ke vzdělávání s nedůvěrou, nyní se však na vzdělávací akce těší, 
navázali mezi sebou přátelské vztahy a  mají důvěru v lektorky. 
 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Svitavy dlouhodobě spolupracuje v oblasti 
náhradní rodinné péče s pověřenými neziskovými organizacemi, které mají také sepsané Dohody o 
výkonu pěstounské péče u zbývajících 18 rodin - Děti patří domů, Svitavy, Amalhtea, pracoviště 
Česká Třebová, Dobrá rodina, regionální pracoviště pro Pardubický kraj a Poradna pro rodinu 
Pardubického kraje, pracoviště Svitavy.  
 
 
Oddělení sociálně právní ochrany přijímá žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče. Po 
zpracování a doplnění je postupuje krajskému úřadu, žadatelé se musí účastnit přípravy k přijetí 
dítěte. Po absolvování přípravy krajský úřad rozhodne o tom, zda budou žadatelé vedeni jako osoby 
vhodné pro zprostředkování náhradní rodinné péče. V letošním roce byly podány dvě žádosti o 
osvojení, tři o dlouhodobou pěstounskou péči a jedna o přechodnou pěstounskou péči.   
 
V posledních letech počet pěstounů mírně stoupá, přesto jsou stále 
děti, které by mohly vyrůstat v náhradních rodinách, ale z důvodu 
nedostatku dlouhodobých pěstounů zůstávají v ústavních 
zařízeních. Velkým problémem je umísťování již dvou sourozenců 
a starších dětí. 
 
 V rámci kampaně Pardubického kraje – „Pěstounství pomáhá 
dětem vyrůstat v rodině“ proběhla dne 17. listopadu 2016 v kině 
Vesmír ve Svitavách premiéra filmu Můj kamarád Arfík. 
Producentkou filmu je zakladatelka neziskové organizace Děti 
patří domů MUDr. Dagmar Zezulová.  
 
Film hravou formou vysvětluje dětem co je to pěstounská péče, kdo je pěstoun a o jaké děti se stará. 
Po premiéře následovala beseda s MUDr. Zezulovou a pracovníky Děti patří domů. Zúčastnění měli 
možnost ptát se na vše, co je v souvislosti s náhradní rodinnou péčí zajímá. 
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