Chcete se stát pěstounem
nebo osvojitelem?
Obraťte se na Váš sociální odbor nebo na doprovázející
organizaci, kde Vám poskytnou veškeré informace.

Pěstounská péče pro

děti se zdravotním
znevýhodněním
– otázky a odpovědi

Zajímají Vás další informace
o náhradní rodinné péči?
V této edici vyšly letáky:
• Cesta k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče
• Co bych měl jako pěstoun splňovat?
• Jaké děti jsou v náhradní rodinné péči?
• Pěstounská péče pro děti se zdravotním znevýhodněním – otázky a odpovědi
• Pěstounská péče pro děti mladšího a středního školního věku (6–12 let) – otázky
a odpovědi
• Identita dětí v náhradní rodinné péči
• Děti v náhradní rodině mají svou historii
• Pěstounská péče a vlastní děti pěstounů
• Doprovázení pěstounů – na pěstounství nejste sami

Děti s handicapem jsou skupinou dětí s tzv. specifickými
potřebami. Pro tyto děti se obtížněji hledají náhradní
rodiče. V současné době je těchto dětí ve všech krajích ČR
výrazně více než pěstounů, kteří by jim chtěli vytvořit
náhradní rodinu.
Možná jste to právě Vy, kdo dokáže těmto dětem
poskytnout láskyplný domov.

„Potkávala jsem holčičku s Downovým
syndromem. Napadlo mě, že je možná
někde takové dítě, které ale nemůže
vyrůstat ve své rodině. Začala jsem
přemýšlet o pěstounství. Jasno jsem
měla v tom, že chci pečovat o dítě se
stejným handicapem, jako má můj syn.“

Najdete je na: www.pravonadetstvi.cz

pěstounka Zdenka

Je pro děti se zdravotním
postižením či znevýhodněním
vhodné, aby vyrůstaly v náhradní
rodině?
ANO

Ačkoli je pravidelné zajištění zdravotní péče pro některé děti nezbytností, lze pobyt ve zdravotnickém zařízení nahradit například
ambulantní formou nebo docházkou odborníků do domácnosti
pěstounů. Je třeba si uvědomit, že dítě nemá jen potřeby zdravotní, ale i psychické a sociální. Pouze v rodině může dítě díky
individuálnímu přístupu zažít plný pocit bezpečí a jistoty, bezpodmínečného přijetí a lásky, osvojit si partnerské i rodičovské role
a vzorce chování potřebné v dospělosti. Praxe dokazuje, že i děti
se zdravotním postižením dělají po příchodu do náhradní rodiny výrazné pokroky.

V rodině máme zkušenost
s péčí o osobu se smyslovým
postižením. Můžeme někde uvést,
že bychom chtěli pečovat o dítě
se stejným druhem handicapu?
ANO

Při podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se
pěstouny nebo osvojiteli je možné uvést Vaše představy o přijatém
dítěti. Často právě ti rodiče, kteří mají zkušenosti s postižením u vlastních dětí, jsou skvělými pěstouny pro přijaté handicapované dítě.
Ovšem zkušenost s handicapem není podmínkou pro přijetí zdravotně znevýhodněného dítěte.

Přispívá stát na děti se zdravotním
postižením v pěstounské péči?
ANO

Dítě v pěstounské péči má nárok na příspěvek na úhradu potřeb
dítěte. Příspěvek je vyplácen měsíčně a jeho výše se odvíjí od věku
dítěte a stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Zároveň
stát poskytuje také dávky pro osoby se zdravotním postižením –
příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, případně
průkaz osoby se zdravotním postižením. Pokud dítě z důvodu
svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyžaduje pomoc jiné osoby, má nárok také na příspěvek na péči. Příspěvek
je vyplácen měsíčně a jeho výše se odvíjí od věku dítěte a stupně
závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

Je možné, že budu muset
s dítětem zůstat doma, a přijdu
tak o pravidelný příjem ze
zaměstnání. Podporuje stát také
pečující osobu?
ANO

V souvislosti s výkonem pěstounské péče máte nárok na odměnu
pěstouna, která je poskytována měsíčně a odvíjí se od počtu přijatých dětí a jejich zdravotního stavu.

Nezapomeňte, že na péči o přijaté dítě NIKDY nebudete sami! Součástí
Vaší podpory a pomoci bude také sociální pracovník OSPOD i doprovázející organizace, případně další odborníci. Náhradním rodičovstvím se
stáváte součástí týmu!

