Chcete se stát pěstounem
nebo osvojitelem?
Obraťte se na Váš sociální odbor nebo na doprovázející
organizaci, kde Vám poskytnou veškeré informace.

Pěstounská péče
pro děti mladšího

a středního školního
věku (6–12 let)
– otázky a odpovědi

Zajímají Vás další informace
o náhradní rodinné péči?
V této edici vyšly letáky:
• Cesta k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče
• Co bych měl jako pěstoun splňovat?
• Jaké děti jsou v náhradní rodinné péči?
• Pěstounská péče pro děti se zdravotním znevýhodněním – otázky a odpovědi
• Pěstounská péče pro děti mladšího a středního školního věku (6–12 let) – otázky
a odpovědi
• Identita dětí v náhradní rodinné péči
• Děti v náhradní rodině mají svou historii
• Pěstounská péče a vlastní děti pěstounů
• Doprovázení pěstounů – na pěstounství nejste sami

Děti starší šesti let jsou skupinou dětí s tzv. specifickými
potřebami proto, že mají svou, ne vždy snadnou, historii
a často prošly různými typy péče. Pro tyto děti se obtížněji
hledají náhradní rodiče. V současné době je těchto dětí
ve všech krajích ČR výrazně více než pěstounů, kteří by jim
chtěli vytvořit náhradní rodinu.
Možná jste to právě Vy, kdo dokáže těmto dětem
poskytnout láskyplný domov.

„Naše děti byly už na střední škole a my cítili, že máme
prostor a energii, které můžeme ještě někomu dát.
Stát se pěstouny školačky bylo to, co jsme si uměli
představit. Byla už samostatná a zároveň jsme mohli
společně podnikat spoustu aktivit.“

Najdete je na: www.pravonadetstvi.cz

pěstoun Michal

Co nás čeká, pokud se rozhodneme
poskytnout rodinné zázemí dítěti
z této věkové skupiny?

Péče o dítě staršího věku může být
finančně nákladná. Přispívá stát
na děti v pěstounské péči?

Rodina, do níž šestileté a starší dítě vstupuje, by měla být připravena na dítě, které
přichází po prodělaném traumatu, jež si většinou velmi dobře uvědomuje. Dítě
má již své ustálené návyky. Některé z nich nemusí být úplně v pořádku, a proto je
třeba být připraven trpělivě mu pomáhat s jejich změnou.

Dítě v pěstounské péči má nárok na příspěvek na úhradu potřeb
dítěte. Příspěvek je vyplácen měsíčně a jeho výše se odvíjí právě
od věku dítěte a také stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby v případě, že se jedná o dítě se zdravotním znevýhodněním.

Dítě ve starším věku již často hledá své kořeny, identitu. Mnohdy se velmi zajímá
o své rodiče, sourozence, ale i předky. Kontakty s původní rodinou jsou pro něj
důležité. Je třeba si uvědomit jejich význam a připravovat na ně sebe i dítě.
Dítě většinou v šesti letech nastupuje do školy, učí se vztahům mezi vrstevníky. Na podávaném školním výkonu často závisí jeho sebehodnocení a sebeúcta.
I v tomto ohledu je náhradní rodina pro dítě přínosem.

Rádi bychom pečovali právě
o dítě staršího věku.
Komu to máme říct?
Tuto informaci sdělte sociální pracovnici obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště. Tato pracovnice Vám bude pomáhat
s podáním a vyplněním žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se
pěstouny a navštíví Vás také ve Vaší domácnosti. Společně budete mít dostatek
času probrat veškeré Vaše případné dotazy, ale i obavy nebo očekávání od náhradního rodičovství.

ANO

Je možné, že budu muset s dítětem
zůstat nějakou dobu doma,
a přijdu tak o pravidelný příjem
ze zaměstnání. Podporuje stát
také pečující osobu?
ANO

V souvislosti s výkonem pěstounské péče máte nárok na odměnu pěstouna, která je poskytována měsíčně a odvíjí se od počtu
přijatých dětí a jejich zdravotního stavu.

Nezapomeňte, že na péči o přijaté dítě NIKDY nebudete sami! Součástí
Vaší podpory a pomoci bude také sociální pracovník OSPOD i doprovázející organizace, případně další odborníci. Náhradním rodičovstvím
se stáváte součástí týmu!

