Práva a povinnosti
pěstounů a poručníků
Hlavní stránka Rodiče a široká veřejnost Vaše situace Máte dítě v náhradní rodinné péči? Práva a povinnosti osob v
náhradní rodinné péči Práva a povinnosti pěstounů a poručníků

Druhá a třetí forma péče nazývá pěstouny a poručníky „osobami pečujícími“ a pěstouny na přechodnou
dobu „osobami v evidenci“ a upravuje jejich práva a povinnosti takto:

Práva pěstounů a poručníků:
•
•
•
•
•

poskytování trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené děti (při vyřizování
nezbytných osobních záležitostí, při ošetřování osoby blízké, dočasné pracovní neschopnosti, narození
dítěte, úmrtí osoby blízké)
právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti v rozsahu alespoň 14 dní
v kalendářním roce u dětí starších dvou let
právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6
měsíců
právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti
právo na pomoc a asistenci při kontaktu s biologickou rodinou a zajištění vhodného prostoru

Povinnosti pěstounů a poručníků:
•
•
•

povinnosti zvyšovat si kvalifikaci a dovednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu 24 hod za 1 rok
povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupracovat se
zaměstnancem pověřeným sledováním vývoje dětí
povinnost v souladu s individuálním plánem udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte
s osobami jemu blízkými, zejména rodiči, umožnit styk rodičů s dítětem, pokud soud rozhodnutím
nestanoví jinak.

Povinnost navíc jen pro poručníky:
•

•

povinnost: podávat soudu zprávy o osobě poručence a předkládat účty ze správy jeho jmění. (Soud
může poručníka zprostit této povinnosti, pokud výnosy nepřesahují náklady na výchovu a výživu
poručence. Soud může také poručníkovi přiznat na jeho žádost přiměřenou odměnu ze jmění dítěte,
pokud je správa jmění spojena se značnou námahou.)
povinnost nejdéle do dvou měsíců po skončení svého poručenství předložit soudu závěrečný účet ze
správy jmění dítěte, soud však může poručníka této povinnosti zprostit.

ZDROJ: http://www.pravonadetstvi.cz/vase-situace/mate-dite-v-nahradni-rodinne-peci/prava-apovinnosti-osob-v-nahradni-rodinne-peci/prava-a-povinnosti-pestounu-a-porucniku/

