SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ÚSEKU
NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Sociální práci na úseku náhradní rodinné péče
vykonávají sociální pracovnice oddělení
sociálněprávní ochrany dětí odboru sociálních věcí
na Městském úřadu v Litoměřicích.
Sociální pracovnice na úseku náhradní
rodinné péče:
-

-

přijímají žádosti o osvojení (adopci),
pěstounskou péči, pěstounskou péči
na přechodnou dobu a poručenskou péči,
poskytují poradenství v oblasti náhradní
rodinné péče,
spolupracují s pěstouny a poručníky,
dohlíží na řádný vývoj dětí svěřených
do pěstounské a poručenské péče,
vykonávají činnosti v souvislosti s uzavřenými
dohodami o výkonu pěstounské péče,
zprostředkují služby dalších organizací, které
pomáhají pěstounům a poručníkům.

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNŮ (DOHODY)
Kancelář č. 206
Bc. Petra Petříčková - 416 916 328
e-mail: petra.petrickova@litomerice.cz
Bc. Radka Jelínková - 416 916 336
e-mail: radka.jelinkova@litomerice.cz

Informace o sociálně právní
ochraně dětí
Městský úřad

Litoměřice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Oddělení sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD)
V budově Městského úřadu Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Úřední hodiny
Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 15:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 15:00

Pátek

dle domluvy

Více najdete na webu
https://www.litomerice.cz/organizacni-struktura

NÁHRADNÍ
RODINNÁ PÉČE
Uvažujete o náhradní rodinné
péči?
Více informací získáte:
Kancelář č. 205
Bc. Denisa Dobešová, DiS. – tel.: 416 916 324
e-mail: denisa.dobesova@litomerice.cz
Sylva Svobodová – tel.: 416 916 327
e-mail: sylva.svobodova@litomerice.cz
Kancelář č. 213
Pavlína Mikšová (cizí péče) 416 916 425
e-mail: pavlina.miksova@litomerice.cz

Kancelář č. 306
Bc. Renata Gazsi – tel.: 416 916 124
e-mail: renata.gazsi@litomerice.cz
Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kancelář č. 210
Ing. a Bc. Renáta Jurková – tel. 416 916 129
e-mail: renata.jurkova@litomerice.cz
Vedoucí odboru sociál. věcí a zdravotnictví

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Formy náhradní rodinné péče jsou:
- osvojení (adopce),
- poručenství,
- pěstounská péče,
- pěstounská péče na přechodnou dobu
- svěření dětí do péče jiné fyzické osoby
Formy náhradní rodinné péče jsou blíže upraveny v
Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

PROCES NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Proces zprostředkování náhradní rodinné péče začíná
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(Městský úřad Litoměřice, odbor sociálních věcí,
oddělení sociálně-právní ochrany dětí). Zde je možné
získat:
- podrobné informace o náhradní rodinné péči,
- žádosti k jednotlivým formám náhradní
rodinné péče.
Samotné zprostředkování náhradní rodinné péče
provádí krajský úřad – tedy Krajský úřad Ústeckého
kraje. Krajský úřad:
-

vede evidenci žadatelů o náhradní rodinné
péči,
provádí tzv. odborné posuzování žadatelů,
vede evidenci dětí vhodných k osvojení nebo
Ke svěření do pěstounské péče.
O všech formách náhradní rodinné péče
rozhoduje vždy soud.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OSVOJENÍ
Osvojit lze děti tzv. právně volné. Jedná se o děti,
jejichž rodiče:
-

zemřeli,
dali před soudem souhlas s osvojením,
byli soudem zbaveni rodičovské
odpovědnosti a práva dát souhlas k osvojení,
projevují zjevný nezájem o dítě, který trvá
alespoň tři měsíce od posledního
opravdového zájmu.

Dosáhlo-li dítě, které má být osvojeno, alespoň věku
12 let, je třeba jeho osobního souhlasu s osvojením.
Osvojitelé se stávají rodiči dítěte zapsanými v jeho
rodném listě. Zanikají vazby dítěte na původní rodinu
a mezi osvojiteli a dítětem vznikají vztahy jako mezi
rodiči a dětmi včetně vazeb na širší rodinu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O
PĚSTOUNSKÉ PÉČI
Do pěstounské péče se svěřují děti, kterým nemůže
být zajištěna výchova rodiči, ale děti nejsou tzv.
právně volné (viz informace o osvojení).
Pěstounská péče zajišťuje dítěti chybějící
rodinné prostředí, ale rodiče dítěte zůstávají jeho
zákonnými zástupci. Vazby dítěte na původní rodinu
nejsou zpřetrhány. Pěstoun má právo zastupovat dítě
v běžných věcech, v zásadních otázkách je potřeba
souhlasu rodičů (např. vyřízení cestovního pasu
apod.). Pěstounská péče končí zletilostí dítěte nebo
zrušením soudem.
Pěstounská péče je finančně podporována státem.
Pěstouni mají právo na dávky ze systému Státní
sociální podpory.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O
PĚSTOUNSKÉ PÉČI NA
PŘECHODNOU DOBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O
PORUČENSTVÍ
Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, že:
-

rodiče dítěte zemřeli,
rodiče byli soudem zbaveni rodičovské
odpovědnosti nebo byl výkon jejich
rodičovské odpovědnosti pozastaven.

Poručník dítě zastupuje a spravuje jeho majetek
namísto rodičů. Pokud o dítě i osobně pečuje, pak má
právo na dávky ze systému Státní sociální podpory.

Dítěti je poskytována péče pěstounů po dobu,
kdy rodič není schopen dítěti péči zajistit, např. po
dobu:
-

své hospitalizace,
výkonu trestu odnětí svobody apod.

Péče pěstounů trvá do doby, pominou-li důvody, pro
které bylo dítě do péče pěstounů na přechodnou
dobu svěřeno, max. však po dobu 1 roku.

