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Informace k některým činnostem OSPOD v období epidemiologické
hrozby týkající se pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD)
V situaci onemocnění osob v okolí nebo přímo v rodině pěstouna na přechodnou
dobu, nebo pokud onemocní samotné dítě, může na straně pěstouna nastat
překážka v zajišťování péče o svěřené dítě z důvodu jeho pracovní
neschopnosti (včetně nařízené karantény) nebo z důvodu ošetřování jiné
osoby blízké. Pěstoun má potom možnost dočasně pověřit péčí o dítě jinou
způsobilou osobu podle své vlastní volby a uvážení v souladu s § 881 ve spojení s §
966 odst. 2 občanského zákoníku, primárně manžela/manželku, druha/družku nebo
jinou osobu blízkou či příbuznou.
V případě, že vzniklou situaci není pěstoun schopen řešit sám vlastní cestou, má
podle § 47a odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 359/1999 Sb. právo na poskytnutí
pomoci se zajištěním krátkodobé péče o svěřené dítě od orgánu nebo
pověřené osoby, s níž uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče. V tomto
případě je pak dočasná výpomoc s péčí o svěřené dítě zajišťována prostřednictvím
osoby,

která

má

pro

tento

účel

uzavřenou

smlouvu

s

doprovázejícím

orgánem/pověřenou osobou. Prioritou by však vždy mělo být nalezení takového
řešení, aby dítě mohlo zůstat ve svém dosavadním prostředí a nemuselo měnit
rodinnou domácnost. V krajním případě, není-li jiné řešení možné nebo je-li
překážka v péči na straně pěstouna dlouhodobějšího rázu, je nutné zvážit podání
návrhu soudu na svěření dítěte do péče jiného pěstouna na přechodnou dobu nebo
uzavření dohody o dočasném umístění dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc.
Zároveň je třeba doplnit, že v současné mimořádné situaci je především třeba
obecně dbát na všeobecně platná doporučení vztahující se ke všem rodinám a
ke všem občanům, tj. dodržovat pokyny lékařů a hygienické stanice, dodržovat
mimořádná opatření stanovená vládou a při podezření na onemocnění
kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, který vyhodnotí další postup.
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Určeno pro:
- všechny krajské úřady
- všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností
- všechny osoby pověřené k výkonu SPOD
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