
Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě 

 

Na pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě má pěstoun nárok v následujících případech: 

1) V době své dočasné pracovní neschopnosti nebo při zajišťování péče o osobu blízkou 

2) Při narození dítěte (v rozsahu 2 týdnů) 

3) Při vyřizování nezbytných záležitostí (jednání na správních úřadech, u soudu, zdravotní 

vyšetření, lékařský zákrok apod., nikdy však se nejedná o záležitost spojenou s výkonem 

povolání; v případě pochybností, zda se jedná o nezbytnou osobní záležitost, rozhodne 

bezodkladně na návrh klíčového pracovníka nebo osoby pečující koordinátor projektů 

zaměřených na práci s rodinou) 

4) Při úmrtí osoby blízké (v rozsahu 2x 6 hodin na zajištění a účast na pohřbu) 

 

Při sestavování plánu spolupráce projednává klíčový pracovník s osobou pečující, je-li v jejím 

okolí nějaká osoba, které může v případě potřeby svěřené dítě svěřit, případně jaké jiné varianty 

by v takovém případě preferoval. Tento přehled je důležitý především pro nepředvídané 

události, kdy nemusí mít klíčový pracovník a osoba pečující dost času péči o dítě projednat. 

Zajištěním péče o svěřené dítě může být pověřena osoba z okolí pečující osoby, která dítě zná 

a kterou také zná samo dítě (v takovém případě CHSD nepřebírá zodpovědnost za zajištění 

kvality této péče), klíčový pracovník, případně jiný oprávněný zaměstnanec CHSD, 

dobrovolník CHSD, pracovník profesionální agentury zajišťující hlídání, mateřské centrum, 

nízkoprahové centrum pro děti a mládež, případně zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, jedná-li se o dlouhodobější péči, kterou není možné zajistit ze zdrojů rodiny dítěte. 

Umístění dítěte do ZDVOP může zajistit pouze OSPOD. 

O hlídání dítěte je uzavřena Smlouva o hlídání dětí- viz příloha č. 1, viz dále body 1) a 2). 

V případě jakékoliv změny uzavřené Smlouvy (změna místa pobytu dítěte, zkrácení dohodnuté 

délky péče o dítě) je o této skutečnosti povinna osoba pečující nebo osoba dočasně zajišťující 

péči klíčového pracovníka bezodkladně informovat. Pokud tak neučiní, může to být pokládáno 

za porušení Smlouvy a poskytovatel pak nemusí poskytnout úhradu za zajištění péče o dítě. 

Klíčový pracovník má právo průběh péče o dítě průběžně kontrolovat. 

 

 

1) Předvídatelné události 

V případě, že je potřeba zajištění péče o dítě předvídatelná, je osoba pečující povinna 

bezodkladně, nejpozději týden před vznikem události, požádat o zajištění krátkodobé péče a 

vyplnit a podepsat formulář „Prohlášení k překážce v zajištění osobní péče o svěřené děti“, poté 

projednat formu zajištění péče o dítě s klíčovým pracovníkem. Jinak právo na poskytnutí pomoc 

zaniká. Společně se potom sejdou a sepíšou s osobou nebo zařízením, které péči zajistí, dohodu 

o zajištění péče o svěřené dítě. V dohodě bude specifikováno místo a čas předání dítěte, délka 

zajištění péče, místo, kde bude péče zajištěna, a práva a povinnosti osoby, která hlídání 

poskytne.  

 

 

 

 

2) Nepředvídatelné události 

Osoba pečující co nejrychleji kontaktuje klíčového pracovníka a osobně nebo telefonicky se 

shodnou na dalším postupu. Není-li osoba pečující schopná sepsat dohodu o zajištění péče o 



dítě (např. při náhlé hospitalizaci), Kontaktuje KP OSPOD a domluví se na dalším postupu. 

Požádá-li osoba pečující o pomoc se zajištěním péče o svěřené dítě v době kratší než 24 hodin 

před danou událostí, může poskytovatel poskytnutí výpomoci z vážných provozních důvodů 

odmítnout (a informuje o této situaci OSPOD). Je však povinen výpomoc poskytnout ihned, jak 

je to možné, pokud důvod výpomoci mezitím nepominul. 

 

Úhrada za hlídání je stanovena v následující výši: 

70 Kč/hodina při zajištění péče o dítě do 4 hodin 

300 Kč/den při zajištění péče o dítě v rozsahu 5-16 hodin 

400Kč/den při zajištění péče o dítě přesahující 16 hodin. 

Úhrada je splatná do 30 dnů od převzetí dítěte do péče. Slouží jako odměna pro 

osobu/organizaci zajišťující péči. Osobní potřeby svěřeného dítěte hradí osoba pečující z dávek 

k tomu určených.  

 

Při zajištění péče o děti využíváme především služeb následujících organizací: 

  

Mateřské centrum Bělásek – Vojanova 178/12, Děčín 8, 405 02 – tel. 604 971 530, 724 095 

143 

Rákosníček Děčín, z.s. - Provaznická 1168/16, 40502, Děčín 1- tel. 606 779 477, 777 658 176 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Romské sdružení „Indigo Děčín“ – Sněžnická 94, 

Jílové u Děčína 407 01, tel. 731 105 424 

 

 

 

Tento dokument se vztahuje k požadavkům kritéria  9a) Standardů kvality sociálně právní 

ochrany dětí pro pověřené osoby. 

 


