
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Láskyplný domov pro každé dítě 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ OSOBÁM PEČUJÍCÍM A OSOBÁM V EVIDENCI 
 
 
SOS dětské vesničky, z.s., jako pověřená osoba dle zák. 359/1999 Sb. umožňují pěstounům uzavírat 

Dohodu o výkonu pěstounské péče v souladu s výše uvedeným zákonem. Každá rodina má svého 

klíčového pracovníka, který dohlíží na naplňování dohody a zajištění individuálního přístupu. Na 

základě této dohody SOS dětské vesničky, z.s. poskytují pěstounům následující služby:  

 

 Osobě pečující nebo osobě v evidenci poskytujeme trvalou nebo dočasnou pomoc při zajištění 

osobní péče o svěřené dítě, tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče: 

 Po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou 

nebo při ošetřování osoby blízké, 

 při narození dítěte, 

 při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, 

 při úmrtí osoby blízké. 

 

 Dále v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce poskytujeme pomoc se zajištěním 

celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let. 

 Tato služba plní především funkci určité psychohygieny pěstouna při jeho náročné 

činnosti. 

 Péče má být poskytována ve formě přiměřené věku dítěte, proto pro menší děti mohou 

být vhodnější kratší úseky čerpání. 

 

 Zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 

měsíců – tuto službu zabezpečují primárně smluvní odborníci SOS dětských vesniček, z.s., 

v případě potřeby zajišťujeme kontakty na jiné relevantní odborníky.  

 Osoba pečující / osoba v evidenci má nárok při řešení složitějších problémů využít pomoc 

ve formě terapie, psychologické či jiné odborné pomoci. 

 Odborná pomoc by se měla zaměřovat především na tyto okruhy problémů: 

 zpracování ztráty (odloučení dítěte od rodičů a dalších blízkých osob) 

 navázání bezpečné citové vazby s pečující osobou 

 identita dítěte (vztah k rodičům, svému původu) 

 vztahy s rodiči a dalšími blízkými osobami 

 řešení traumat 
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 terapie pro osoby pečující, např. pro překonání náročných situací souvisejících 

s péčí o dítě se specifickými potřebami atd. 

 

 Zprostředkování poradenských služeb. Cílem poradenské činnosti je pomáhat osobám 

pečujícím/osobám v evidenci při výchově přijatých dětí, podporovat jejich informovanost, znalost 

jejich práv a orientaci v nabídce služeb a také se s nimi podílet na řešení konkrétní situace, kterou 

rodina prochází. 

 Poradenství poskytujeme: 

 při řešení sociálních nebo psychických problémů, 

 při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou 

dítěte, 

 při zabezpečení péče o dítě se zdravotním postižením, 

 v oblasti vzdělávání dítěte, při výběru a hodnocení možností další přípravy dítěte 

na budoucí povolání a při výběru vhodného zaměstnání, 

 v oblasti nabídky kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte, 

 při uplatňování nároků osoby pečující nebo osoby v evidenci a svěřeného dítěte 

v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory 

v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek 

pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, veřejného 

zdravotního pojištění a při uplatňování jiných nároků a pohledávek, 

 při využívání sociálních služeb, 

 v období přijetí dítěte do rodiny osobou pečující nebo osobou v evidenci, 

 v období návratu svěřeného dítěte do původní rodiny, 

 při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodinné péče a při 

zabezpečení bydlení pro svěřené dítě odcházející z náhradní rodinné péče, při 

poskytování pomoci dítěti při vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, 

při hospodaření s finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se 

vstupem dítěte do samostatného života, 

 při jednání s rodiči nebo jinými osobami blízkými dítěti a rozvíjení kontaktů dítěte 

s rodiči nebo jinými osobami blízkými, 

 při doplňování jejich odborných znalostí a dovedností. 
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 Poradenství poskytujeme kontinuálně při řešení nejrůznějších situací souvisejících 

s náhradní rodinnou péčí a přistupujeme k němu jako k základnímu preventivnímu 

mechanismu proti předčasnému ukončení pěstounské péče. 

 

 Zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti 

výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích – SOS 

dětské vesničky, z.s. poskytují vzdělávání v podobě seminářů, workshopů a víkendových aktivit 

dle aktuální nabídky. Vzdělávání probíhá ve většině případů v prostorách SOS dětské vesničky 

Brno a po dobu trvání vzdělávacích aktivit nabízíme bezplatné hlídání dětí osob pečujících/osob 

v evidenci  formou volnočasových aktivit realizovaných odborným týmem SOS dětské vesničky 

Brno. 

 Pokud je dítě svěřeno do společné péče pěstounů, platí tato povinnost vzdělávání pro 

oba pěstouny. 

 

 Pomoc s komunikací s rodiči svěřeného dítěte, organizace asistovaných setkání a zajištění místa 

pro setkání s rodiči. Setkávání probíhá v prostorách SOS dětské vesničky Brno v místnosti k tomu 

vyhrazené. Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, respektování biologické rodiny 

dítěte je tedy nezbytné. Je důležité, aby dítě mělo náležité informace o své rodině, které mu 

umožní přijmout svou osobní historii, jež je součástí jeho identity. Stejně tak je důležitý i fakt, že 

v těchto oblastech potřebují osoby pečující/osoby v evidenci systematickou podporu, jež jim 

poskytneme. 

 Četnost osobního kontaktu dítěte s rodičem může být omezena či jinak upravena pouze 

rozhodnutím soudu. 

 Rodiče i  děti mají právo na vzájemný kontakt.  

 Pro děti opouštějící náhradní rodinnou péči nabízíme možnost vstupu do programu následné 

péče SOS Kotva v Brně (Dům na půli cesty), který SOS dětské vesničky, z.s. provozují.  

 
 
 
 

 


