
#stansepestounem

Pěstounství má smysl. Poslechněte své 
srdce, zapojte se a dejte tak opuštěnému 
dítěti šanci na lepší start do života.

Dejte dětem 
rodinu a domov!

Kroky k pěstounství

Podání žádosti

• Schůzka na OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí)  Magistrátu města 

Plzně, Martinská 2, Plzeň. Úvodní rozhovor se sociálním pracovníkem, který 

vás provede celým procesem.

• Vyplnění formulářů žadatelem a podání žádosti na OSPOD.

• Návštěva sociálního pracovníka u žadatele doma.

• Postoupení žádosti příslušnému krajskému úřadu.

Cesta domů

• Seznámení žadatelů s dítětem v jeho prostředí, navazování vztahu. 

• Žadatelé podají návrh na svěření dítěte do péče k příslušnému 

okresnímu soudu.

• Vydání soudního rozhodnutí.

• Převzetí dítěte do péče.

Očekávání dítěte

• Krajský úřad vede evidenci dětí, pro které se hledá náhradní rodina, a vyhledá 

pro konkrétní dítě nejvhodnější náhradní rodiče.

• Následné seznámení žadatele se základními údaji o dítěti.

Příprava

• Školení zaměřené na problematiku dětí v náhradní rodinné péči, organizované 

příslušným krajským úřadem.

• Psychologické posouzení žadatelů. 

• Při splnění zákonných náležitostí zařazení do evidence osob, 

které mohou vykonávat náhradní rodinnou péči.



Pěstouni — Nejste 
v tom sami!

Pěstounská péče 
je finančně podporována 
státem

• Náhradní rodina je doprovázena odbornými 

pracovníky OSPOD, kteří jí poskytují pomoc 

a podporu.

• V každém kraji působí doprovázející organizace, 

jejichž pracovníci rodinu pravidelně navštěvují 

a pomáhají řešit případné obtíže, se kterými se 

pěstouni či děti mohou potýkat. 

• V rámci dohody o výkonu pěstounské péče má 

rodina nárok na krátkodobé i dlouhodobé 

odlehčovací služby, zprostředkování odborné 

pomoci a případně podporu při kontaktu 

s biologickou rodinou dítěte.

• Dávky pěstounské péče upravuje zákon 

o sociálně-právní ochraně dětí.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, dle místa trvalého bydliště žadatele. 

V Plzni je tímto místem:

Odbor státní sociální péče Magistrátu města Plzně

Martinská 2, 306 32 Plzeň

Tel: 378 033 301, 378 033 346

posta@plzen.eu

Více informací na http://www.budinpestoun.cz

V průběhu celého procesu se můžete obracet na svého 

pracovníka OSPOD, který Vám poskytne pomoc a podporu.

Uvažujete-li o pěstounství, 
neváhejte se na nás obrátit

„Představte si, prosím, že jste malé, roztomilé nemluvně, které se uprostřed hluboké a temné noci probudilo. Začínáte si hrát 
s ručičkama a zároveň čekáte. Představte si, prosím, že každé nemluvně, když je vzhůru, tak čeká. Čeká, že k němu přijde 
jeho člověk. Člověk, jehož rytmem a vůní je prostoupeno. A teď si, prosím, představte, že nikdo nepřichází...“

Zdeněk Rieger, terapeut


