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PÉČE



NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Je určena pro děti, které nemají ve své

rodině dobrou péči a výchovu.

Nejsou rodiče ti, kdo rodili, 

ale ti, kdo krmili a dobru naučili. 
ruské přísloví



DŮVODY NÁHRADNÍ RODINNÉ 

PÉČE:

• 1. RODIČE SE NEUMĚJÍ STARAT

- Dítě je natolik postižené a vyžaduje péči, 

jakou mu rodiče neumějí dát.

- Rodiče mají takové postižení, které jim 

nedovoluje řádně se o dítě starat.



• 2. RODIČE SE NEMOHOU STARAT

- Rodiče jsou nemocní.

- Rodiče zemřou a dítě zůstává samo.

- Rodiče nemají kde bydlet.



• 3. RODIČE SE NECHTĚJÍ STARAT

- Matka je sama a příliš mladá.

- Dítě není chtěné.

- Rodiče mají své problémy a o dítě nemají zájem 
(např. drogově závislí).

- K početí dítěte došlo při znásilnění.



NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI UPRAVUJE 

ZÁKON O RODINĚ.

ODPOVÍDÁ  ZA NI

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ ČR.



FORMY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE:

• 1. OSVOJENÍ (= ADOPCE)

• 2. PĚSTOUNSTVÍ

• 3. DĚTSKÝ DOMOV

• 4. ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ 
OKAMŽITOU POMOC



1. OSVOJENÍ (= ADOPCE)

NÁHRADNÍ RODIČE SI VEZMOU DÍTĚ, 
KTERÉ JE OD TÉ DOBY JAKO JEJICH 

VLASTNÍ.

• Osvojením získává dítě 

příjmení svých nových rodičů.

• Adoptivní rodiče jsou zapsáni do 
rodného listu dítěte a všude uváděni 
jako rodiče.



• Adoptivní rodiče mají stejná rodičovská 

práva a povinnosti jako biologičtí rodiče.

• Biologičtí rodiče dávají souhlas s adopcí a 

ztrácí veškerá svá práva na dítě.

• Adoptoval lze dítě do věku 18 let.

• Adopci nelze zrušit, trvá po celý život.



2. Pěstounství

• O dítě se starají pěstouni.

• Biologickým rodičům dítěte zůstávají 

některá práva, např.:

- dítě má jejich jméno a příjmení,

- rodič může dítě navštěvovat,

- rodič rozhoduje o vzdělání dítěte, atd. 



• Pěstouni berou za péči o dítě plat.

• Pěstounská péče je pro děti, které nemohou 

najít adoptivní rodiče nebo potřebují být dočasně 

mimo svou rodinu.

• Pěstounské rodiny mají většinou velký počet dětí 

(až 11), často se starají o děti s postižením.

• Pěstounská péče je do 18 let věku dítě (popř. do 

26 let, když dítě studuje).



Formy pěstounské péče:

• 1. Individuální – 1 či 2 pěstouni

vychovávají děti v domácím prostředí.

• 2. Skupinová = SOS vesničky – v uměle

vytvořené vesničce vedle sebe bydlí

několik pěstounských rodin, které se

vzájemně setkávají a pomáhají si.

V ČR jsou nyní 3 SOS vesničky

http://www.sos-vesnicky.cz/


3. DĚTSKÝ DOMOV

• Je pro děti, pro které není vhodná adopce 

ani pěstounství. 

• O děti se starají vychovatelé, kterým se 

říká „teto“ a „strejdo“.

• Vychovatelé se v dětském domově střídají 

na směny.



• Každý vychovatel má na starosti menší 

skupinku dětí, se kterými např.vaří, píše 

úkoly, chodí na nákupy či do kina.

• V dětském domově může 

být dítě do věku 18 let

(když studuje tak do 26 let).



ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ 

OKAMŽITOU POMOC

• Souvisí s ostatními formami náhradní 

rodinné péče.

• Děti jsou sem přijímány ihned, jakmile je 

potřeba (dítě osiřelo, podezření na týrání v 

rodině apod.).

• Starají se o ně vychovatelé a další 

odborníci.



• Odtud jde dítě:

- zpět do své rodiny,

- k osvojení,

- do pěstounské péče,

- do dětského domova.

Tato zařízení zajišťují neziskové organizace, 

např. Klokánek Fondu ohrožených dětí

http://www.fod.cz/stranky/klokanek/principy.htm

