Chcete pomoci dětem, které nemohou žít ve své rodině?

Přemýšlíte o pěstounské péči?

Závodu Míru 170/90, Karlovy Vary – Stará Role

1. Co je to pěstounská péče?
Je to forma náhradní rodinné péče, při které je pěstoun povinen
o dítě osobně pečovat a při výchově dítěte vykonává přiměřeně
práva a povinnosti rodičů. Pěstoun nemá vyživovací povinnost
k dítěti. Má právo a povinnost rozhodovat jen v běžných záležitostech dítěte.
Práva a povinnosti pěstounů jsou upraveny v dohodě o výkonu
pěstounské péče. Účelem dohody o výkonu pěstounské péče je
zajištění pomoci pěstounům. Převzetí dítěte do péče nahrazující
péči rodičů klade značné nároky na osoby, které do péče dítě
převzaly, a je třeba jim věnovat pozornost z hlediska poradenské
činnosti, ale také jim konkrétně pomáhat při řešení běžných
problémů v oblasti sociální, výchovné apod.
Pěstoun má také za zákona povinnost udržovat, rozvíjet
a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími
příbuznými a osobami dítěti blízkými. Má rovněž povinnost
umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, ledaže soud
stanoví jinak.
Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí nabytím
zletilostí dítěte.

2. Pro jaké děti hledáme pěstouny?
Děti, pro které se hledají pěstouni, jsou jedinečné a každé je jiné.
V ústavních zařízeních jsou děti různého věku, etnika či hendikepu a záleží jen na možnostech a toleranci zájemce, o jaké dítě je
schopen pečovat.

3. Jak je pěstoun ﬁnančně zajištěn?
Pěstoun, který pečuje o dítě, má nárok na odměnu, která je
posuzována jako plat, proto se z ní odvádí daň a pojistné.
Pěstoun (resp. dítě) má dále nárok na tyto dávky: příspěvek na
úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na
zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvek při ukončení
pěstounské péče.
Zájemce o pěstounskou péči by měl:
• být schopný postarat se o svěřené dítě
• mít vytvořené bezpečné a láskyplné prostředí pro dítě
• mít schopnost a ochotu spolupracovat s odborníky
• mít ochotu vzdělávat se
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