
Nejčastější otázky na téma pěstounské péče 

 

Co je to pěstounství, komu je pěstounská péče určena? 

Pěstounství je forma náhradní rodinné péče pro děti, které nemohou z určitého důvodu vyrůstat ve své 

vlastní rodině. Biologičtí rodiče nepozbyli svých rodičovských práv, avšak o své děti se neumějí, nemohou 

či nechtějí postarat. Tato situace může trvat měsíce, roky anebo i celý život… Takové děti vyrůstají 

v kojeneckých a dětských domovech či jiných ústavních zařízeních. Nebudeme si nic nalhávat. Každý z nich 

zde musí „soupeřit“ o pozornost tety, sestřičky…. Individuální potřeby dítěte nemohou být ani při nejlepší 

vůli naplněny.  

Naštěstí vysvitla naděje v podobě náhradních rodičů, pěstounů, díky kterým mohou tyto děti pocítit teplo 

domova, poznat kouzlo objetí a žít plnohodnotným životem.  

Kdo se může stát pěstounem? 

Pěstouny se mohou stát lidé, kteří se zvládnou postarat a citově přijmout nevlastní dítě s ohledem na 

všechny jeho možné potřeby. Může se jednat o manžele, ale také partnerský pár či jednotlivce. Většina 

z nich má své vlastní děti, o které se starají anebo už jim tzv. vylétly z hnízda. Cítí se však dostatečně silní 

na to využít své rodičovské dovednosti a zkušenosti, otevřít svou náruč a láskyplně vést další dítě po jeho 

k cestě k dospělosti. Jejich hlavní motivací by měla být na prvním místě pomoc dítěti. Je třeba brát na 

vědomí a respektovat vztah dítěte k jeho původní rodině. 

Co obnáší stát se pěstounem? 

Rozhodnutí stát se pěstounem chce svůj čas. Je třeba získávat informace, důkladně dobře zvážit všechna 

možná pro a proti, hovořit na toto téma ve své rodině a nejbližším okolí. Po podání žádosti zájemce o 

pěstounskou péči projde postupně vstupním prověřením a speciálním školením, aby byl dobře připraven na 

práci s dětmi, které mohou mít speciální potřeby. Tato fáze trvá okolo jednoho roku.   

Dostává se pěstounovi nějaké podpory? 

Pěstounská rodina je po celou dobu výkonu náhradní rodinné péče v kontaktu s odbornými pracovníky. 

V každém kraji působí tzv. doprovázející organizace, které mají své klíčové pracovníky. Ti rodinu 

pravidelně navštěvují, podporují a pomáhají řešit možné potíže, se kterými se pěstoun či dítě může potýkat.  

Pěstounská péče je finančně podporována státem odměnou pro pěstouny a příspěvkem pro svěřené dítě. 

 

Tento článek podává základní informace týkající se pěstounské péče. Pokud vás téma pěstounství 

oslovilo a chtěli byste získat více informací, rádi vám je zodpovíme v MDC Maják Tanvald, které se 

doprovázení pěstounských rodin věnuje. Nezávaznou schůzku lze domluvit na tel. čísle: 774 825 085 u 

Mgr. Libuše Rydvalové. 

 

 


