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Dohoda o výkonu pěstounské péče
uzavřená podle ustanovení § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve
znění pozdějších předpisů
Osoby pečující
Manželé/ paní/ pan …………
Trvale bytem …………………………
(dále jen „osoby pečující“)

Organizace pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
F POINT, z.s.
se sídlem: Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava
zastoupené: Ing. Danou Fiedlerovou, ředitelkou
IČ: 05118557
(dále jen „organizace“)

Uzavírají tuto dohodu o výkonu pěstounské péče:
I.
Osoby pečující mají na základě rozsudku Okresního soudu v ………………, č. j.
…………., ze dne ……………………v právní moci dne …………………, svěřeného do
společné pěstounské péče nezletilého …………………….., nar. …………………………….

(dále jen svěřené děti/dítě)

Touto dohodou se upravují podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností osoby
pečující při péči o svěřené děti ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších právních předpisů.
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II.
Práva osoby pečující
a) Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené děti
V případě, že na straně osob pečujících nastane některá z překážek zajištění osobní péče
o svěřené děti podle § 47a odst. 2 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se organizace zajistit osobám pečujícím na
základě jejich žádosti nezbytnou pomoc v zajištění krátkodobé péče o svěřené děti. Pomoc
bude zajištěna prostřednictvím organizace v pracovní dny v době od 7:00 do 17:00 hod
v místě působení organizace (Masarykovo nám. 34, Jihlava). Bude-li organizace informována
nejpozději předcházející pracovní den do 15:00 hod. (fpoint@fpoint.cz, 774 612 268).
Osoby pečující se mohou s organizací individuálně domluvit na jiných možnostech
poskytnutí pomoci. Tato pomoc bude poskytnuta v částce maximálně ……………. Kč v
jednom kalendářním roce, v případě nevyčerpání bude čerpána v rámci respitní péče.
b) Pomoc při zajištění celodenní péče o svěřené děti
Organizace se zavazuje, že osobám pečujícím zajistí v každém kalendářním roce
celodenní péči o svěřené děti v rozsahu 14 kalendářních dnů. Tuto péči je možné rozdělit na
více částí. Nárok na tuto péči přísluší oběma osobám pečujícím, ty jsou povinny ji čerpat
současně. Celodenní péče bude zajištěna prostřednictvím pobytu svěřených dětí na vhodném
rekreačně relaxačním pobytu zajištěném organizací nebo osobami pečujícími. Konkrétní termín
realizace tohoto pobytu bude dohodnut mezi organizací a osobami pečujícími vždy nejpozději
měsíc před plánovaným začátkem pobytu.
Pokud pobyt dítěti zajistí osoby pečující, bude jejich žádosti vyhověno, pokud takovýto
pobyt nebude nepřiměřeně finančně nákladný a nebude v rozporu s potřebami a zájmy
nezletilého dítěte. Organizace uhradí při zmíněném pobytu dítěte skutečné náklady za
jeho pobyt, maximálně však ……………………… Kč za všechny děti v rodině, v jednom
kalendářním roce.

2

F POINT z.s.
IČ: 05118557; sídlo: Telečská 1802/68, Jihlava; číslo účtu: 2001018498/2010; tel. 774 612 268 ;
e-mail: fpoint@fpoint.cz; web: fpoint.cz
Ing. Dana Fiedlerová – ředitelka
__________________________________________________________________________________________

c) Zprostředkování odborné pomoci
Osoby pečující nebo svěřené děti mají právo v případě potřeby na zprostředkování
psychologické, terapeutické nebo jiné pomoci a to alespoň jednou za 6 měsíců.
III.
Povinnosti osob pečujících
a) Kontakty dítěte s biologickými rodiči
Osoby pečující jsou povinny udržovat a prohlubovat sounáležitost svěřených dětí
s osobami blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dětmi v pěstounské péči, je-li
takový kontakt v souladu se zájmy dětí, a pokud soud rozhodnutím nestanovil jinak. Při plnění
těchto povinností mají osoby pečující právo požádat o pomoc organizaci.
b) Zvyšování znalostí a dovedností
Osoby pečující se zavazují, že si budou zvyšovat odborné znalosti a dovednosti v oblasti
výchovy a péče o děti v rozsahu alespoň 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců a mají právo na bezplatné zprostředkování tohoto vzdělávání organizací. Organizace se
zavazuje, že uspořádá vzdělávací akce v tomto rozsahu. Termín konání akce sdělí organizace
nejpozději 14 dní před termínem vzdělávací akce. Osoby pečující sdělí organizaci vždy
nejpozději 3 dny před konáním akce, zda se zúčastní vzdělávací akce.
V případě, že se ze závažných důvodů zúčastnit nemohou, budou mít možnost v
prostorách organizace shlédnout vzdělávací akci ze záznamu, pokud bude akce k záznamu
vhodná. V případě, že se osoby pečující zúčastní vzdělávací akce u jiného subjektu, sdělí to
neprodleně organizaci. Osoby pečující mají možnost zajistit si vzdělávací program vlastní
iniciativou a to s podmínkou včasného doložení objednávky, kde bude uvedena cena, místo,
čas, téma vzdělávací akce a přednášející osoba. Organizace přispěje na příslušné vzdělávání
maximálně částkou …………………. Kč za období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
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c) Spolupráce s organizací
Osoby pečující se zavazují spolupracovat s organizací pověřenou při sledování
naplňování dohody o výkonu pěstounské péče v souladu s § 47b odst. 5 zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Vedle toho se osoba pečující
zavazuje, že bude organizaci bez zbytečného odkladu informovat o všech podstatných
skutečnostech a změnách rozhodných pro výkon péče o svěřené děti, a to nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.
Dále osoby pečující umožní pověřené osobě organizace návštěvu v prostředí, kde se
svěřeným dítětem žije, eventuálně se dostaví na předvolání k osobnímu jednání do organizace
a to nejméně 1x za dva měsíce. Umožní též hovořit o samotě s dítětem svěřeným do péče.
Osoby pečující jsou též povinny poskytnout i veškerou další součinnost nezbytnou
k naplnění účelu této dohody a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
stejnopis a jeden je určen pro potřeby úřední dokumentace.
2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dokud poskytovatel
neobdrží státní příspěvek na výkon pěstounské péče určený na pokrytí nákladů
vynakládaných na zajištění pomoci osobám pečujícím, nebude finanční plnění vyplývající
z dohody zajištěno.
3. Finanční částky uvedené v dohodě platí pro trvání dohody celých 12 měsíců v kalendářním
roce, jinak se částky úměrně krátí. Na základě ústní dohody je možné jejich výši změnit dle
potřeb rodiny.
4. Ustanovení této dohody se mohou měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami.
5. Osoby pečující a organizace pověřená mohou tuto dohodu písemně vypovědět za podmínek
stanovených v § 47c odst. 2, 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet dnem následujícím
po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu se
zněním dohody připojují obě smluvní strany své podpisy.

V Jihlavě dne ……………………………

---------------------------------------------Osoby pečující

--------------------------------------Ing. Dana Fiedlerová, ředitelka
Organizace pověřená
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