
stounská pé e

Máte  chu  pomoci  dít ti  umíst nému  v  ústavní  pé i,  chcete  po ídit  vašim  vlastním
potomk m brášku nebo sest ku,  t eba jen na krátký as? Chcete vid t  d tský úsm v
pat ící jen vám? Sta te se p stounem. Vaši pomoc pot ebuje stále hodn  d tí, které musí
trávit nejhez í ást života v ústavní pé i, a moc touží po rodinném kruhu.

stounská pé e - charakteristika
stounská pé e je po adopci druhou nej ast jší formou náhradní rodi ovské pé e o dít .

Je do ní sv ováno dít , které není právn  volné, což znamená, že na rozdíl od adopce se
nestanete právoplatným rodi em sv eného dít te. P stouni nemají stejné pravomoci
jako rodi e a mohou zastupovat sv ené dít  pouze v b žných situacích. Jeho zákonnými
zástupci jsou nadále rodi e, pokud nebyli zbaveni svých rodi ovských práv. D ti
v p stounské pé i se mohou i nadále stýkat se svými rodi i.

stounská pé e - funkce
Je-li  dít  právn  volné a zdravé,  je ideální  k adopci  a v tšinou se v ústavu moc dlouho
neoh eje. Jenže ústavy jsou plné d tí, které tyto podmínky nespl ují, ale rodinné zázemí
pot ebují ke své spokojenosti stejn  jako všechny d ti. Nej ast ji  jsou do p stounské
pé e umís ovány práv  d ti, které jsou n jakým zp sobem hendicapovány, a to bu  díky
zdravotnímu i právnímu stavu, odlišnému etniku nebo jsou již odrostlejší.
Pro tyto d ti je sv ení do p stounské pé e ešením, jak získat milující rodinu. Pro vývoj
a psychickou pohodu dít te je maminka s tatínkem zkrátka  nenahraditelná, by
nejhodn jšími „tetami“ v ústavu.

Jak se stát p stounem
stounem se m že stát  každý,  kdo má v srdci  hodn  lásky pro dalšího lena rodiny a

dostatek  odvahy  vzít  si  do  pé e  dít ,  které  nebude  po  právní  stránce  zcela  jeho.Tyto
podmínky jsou sice nejd ležit jší, ale ne jediné, které musí zájemce o p stounskou pé i
spl ovat.  Chcete-li  se  stát  p stounem,  musíte  si  podat  žádost  na  p íslušném  obecním

ad  a nechat se prov it po zdravotní i sociální stránce, zda jste vhodným adeptem na
stounskou pé i.

Pen žní pomoc
Stát zajiš uje hmotné zabezpe ení dít te sv ené do p stounské pé e. Nezletilé dít ,
které je v pé i p stouna, má nárok na p ísp vek na úhradu  pot eb dít te, který je
vyplácen p stounovi.  P stoun od státu dostává za svou pé i  o dít  p im enou pen žní
odm nu a má nárok na jednorázový p ísp vek p i p evzetí dít te do pé e.



kolik  slov záv rem
Je  sice  t žké  žít  s  v domím,  že  milované  dítko  ve  vaší  (p stounské)  pé i  vás  d íve  i
pozd ji  m že  opustit,  ale  pokud  ud láte  dít  š astné  alespo  na  pár  m síc  nebo  let,
které nemusí strávit v ústavu, je to odm na, za kterou i ta bolest z odlou ení stojí. Vždy
to  d láte  jen  a  jen  pro  jeho  spokojené  d tství,  nezkalené  vzpomínkami  na  Vánoce
v ústavu, ale zanecháte v n m krásné vzpomínky na Št drý den u rodinného krbu (i když
možná jen do asného).
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