INFORMACE PRO ŽADATELE O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE
OSOB VHODNÝCH STÁT SE OSVOJITELI PĚSTOUNY
NEBO PĚSTOUNY NA PŘECHODNOU DOBU
JAK POSTUPOVAT?
Žádost přijímá odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně právní ochrany dětí
podle trvalého bydliště žadatelů. Sociální pracovník náhradní rodinné péče (dále NRP) vydá,
případně příjme žádost, vysvětlí způsob zprostředkování a podá veškeré informace o této
problematice.
Žadatel předkládá vyplněné dotazníky, které předtím obdržel od pracovnice NRP Městského úřadu
v Kralovicích.
Pracovnice NRP zajistí sociální šetření v místě bydliště žadatele, pohovor se žadatelem, opis
z rejstříku trestů. Po zkompletování uvedených dokladů přenáší kopie veškeré dokumentace
příslušnému krajskému úřadu k dalšímu vyřízení, tedy odbornému posouzení, zajištění odborné
přípravy a pro přijetí dítěte do rodiny a vlastnímu zprostředkování NRP.
Žádost lze v průběhu vyřizování i po jejím schválení podle aktuální potřeby žadatele přerušit nebo
zrušit. Výše uvedené doklady předkládají shodně jak žadatelé k osvojení, tak žadatelé o pěstounskou
péči, žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu.
JAKÉ DOKLADY JSOU POTŘEBA?
Dle § 21 zákona číslo 359/1999, Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních
předpisů, obecní úřad s rozšířenou působností vede spisovou dokumentaci žadatelů o náhradní
rodinnou péči.
DOKLADY POTŘEBNÉ K ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE OSOB VHODNÝCH STÁT SE
OSVOJITELI PĚSTOUNY NEBO PĚSTOUNY NA PŘECHODNOU DOBU
1. Žádost o zařazení do evidence
2. Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny, osvojiteli,
pěstouny na přechodnou dobu
3. Lékařská zpráva ošetřujícího lékaře.
4. Souhlas se zjišťováním osobních údajů v souvislosti se žádostí druha/družky o zařazení do
evidence osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu
5. Potvrzení o zaměstnání (např. pracovní smlouva), u OSVČ daňové přiznání za poslední rok a
doklady o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny a OSSZ
6. Opis rejstříku trestů (není třeba dokládat, bude zajištěn na OSPOD Kralovice)
7. Doklady o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území ČR, nebo hlášení
k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů
DALŠÍ NEZBYTNÉ PODKLADY:
Fotografie žadatelů
Originál oddacího listu žadatelů (bude pořízena kopie)
Rozsudky o rozvodu (v případě druhého či dalšího manželství),
Rejstřík trestů opis- u dětí starších 15 let, žijících v rodině
Rodné listy dětí (žijí-li v rodině)
Doporučení:
INFORMACE KE VŠEM FORMÁM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE NALEZNETE NA STRÁNKÁCH

www.adopce.com

