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Legislativní změny v oblasti náhradní rodinné péče 

• Novelizace zákona č. 359/1999 Sb.  

 

• Profesionalizace pěstounské péče (poskytování služby na základě dohody) 

 

• Specializace pěstounské péče  

 

• Nárok pěstounů na doprovodné a odlehčovací služby 

 

• Změny v oblasti zprostředkování 

 

• Odměna pěstouna bude vyvedena z dávkového systému (součástí státní 
sociální podpory zůstanou jen dávky směřující k dítěti – na úhradu potřeb, při 
převzetí a odchodu dítěte) 

 

• Je nutno změnit systém vyhledávání, přípravy, doprovázení, kontroly atd. 

 

• Potřebujeme „novou generaci“ pěstounů   
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OSVĚTA 

Národní kampaň 

PŘÍPRAVA – dětí/rodin 

VZDĚLÁVÁNÍ 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 

ČINNOST PORADNÍCH SBORŮ 

NÁBOROVÁ  

KAMPAŇ 

- krajská úroveň 

SPECIALIZACE NRP 

Různé formy STANDARDY - KVALITA 

Neziskové organizace 

Organizace pověřené k výkonu SPOD 

Sociální služby 

Nadace a nadační fondy 
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• co je to náhradní péče 

• proč je tato péče vhodná 

• jak konkrétně vypadá 

• formy péče 

• financování péče 

• „nejste na to sami“ 

• kontrola péče 

• děti a rodiny, které péči potřebují 
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Náhradní rodinná péče – osvětová kampaň 



• vytvoření „marketinkové strategie“  

 

• znalost regionu – cílený nábor   

 

•  informační materiály – různá složitost 

 

•  vyhodnocování úspěšnosti náboru 

 

•  jasná informace – kam se zájemce může obrátit, jaký bude další postup 

 

•  informace o dětech a rodinách, pro které hledáme náhradní rodiny 

 

•  vstřícnost, otevřenost, pravdivost  
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Náhradní rodinná péče – vyhledávání pěstounů 



 

• Organizace akreditované k provádění příprav (zřizované veřejnou správou i NNO) – 

možnost výběru  

 

• Forma - kombinace individuálních a skupinových setkání 

 

• V souvislosti s profesionalizací pěstounské péče zvýšení náročnosti příprav 

 

• Zavedení vyhodnocování  
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Náhradní rodinná péče – přípravy 



Náhradní rodinná péče – témata v rámci příprav 

•  Co znamená pěstounství (co všechno musí náhradní rodič dělat) 

  

• Identita a životní příležitosti 

 

•  Schopnost spolupráce 

 

•  Porozumění dětem v náhradní péči 

 

•  Bezpečná péče 

 

•  Příprava na samostatný život 

 

•  Moje rodina je náhradní rodina (příprava vlastních dětí náhradních rodičů) 



Projekty:  

Asociace náhradních rodin 

Střediska Náhradní rodinné péče  

Amalthea o. s. Pardubice  

 

Zahraniční prameny:   

UNICEF 

Typologie NRP (Slovensko, Velká Británie)  

 

Výzkumy  
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Prameny a zdroje  



 

 

 

 

Děkujeme za pozornost! 

 

 

klara.trubacova@mpsv.cz 

lucie.novakova@mpsv.cz 
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