Příběhy s dobrým koncem – krátké kazuistiky z naší poradenské práce

1. Vysoká škola
Prostřednictvím e-mailu se na nás obrátil pěstoun, jenž dovedl laskavou péčí svého
pěstounského syna z odborného učiliště až ke studiu na vysoké škole. S nemilým
překvapením zjistil, že pro děti-vysokoškoláky v pěstounské péči neexistuje žádná forma
státní pomoci nad rámec dávek pěstounské péče. S naší pomocí nalezl nadaci, která rodině
uhradila 60% všech nákladů na studium (kolej, stravné, dopravu, učební pomůcky)
2. Dávky pěstounské péče a výživné v případě pobírání sirotčího důchodu
Obrátila se na nás babička-pěstounka, která pečuje o vnuka - syna její rozvedené dcery, jež
bohužel zemřela. Rodina dostávala sirotčí důchod a odměnu pěstouna, nikoliv příspěvek na
úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, který při pobírání sirotčího důchodu rodině nenáleží
(rodině by náležel pouze rozdíl mezi dávkami, pokud by byl příspěvek na úhradu potřeb
dítěte vyšší než sirotčí důchod), dále výživné od otce dítěte. Po nějaké době od úmrtí matky
rodině přestalo chodit výživné od otce. Babička od nás dostala informaci, že výživné od otce
dítěte jí přesto náleží, pouze si o něj musí soud požádat ona sama, protože původní výživné
bylo vyměřeno k rukám matky. Babička si tedy podala k soudu návrh na určení výživného od
otce dítěte a soud jí vyhověl. (pozn. pěstouni, kteří nepobírají dávku pěstounské péče
„příspěvek na úhradu potřeb dítěte“ z důvodu pobírání sirotčího důchodu, mají nárok na
výživné od druhého rodiče)
3. Pozdržení výplaty dávek pěstounské péče
Naši pomoc vyhledala rodina, která se již půl roku starala o batole z dysfunkční rodiny na
základě předběžného opatření vyneseného soudem. Rodina nedostala žádné dávky
pěstounské péče na dítě, naopak jim byl ještě zastaven rodičovský příspěvek na staršího
sourozence dítěte, o kterého také pečovali. Dva měsíce žila čtyřčlenná rodina z jednoho
platu, který nebyl nijak vysoký. Proč k tomu došlo? Rodina měla informace, že údajně nebyl
podán návrh na řádné řízení o svěření dítěte do pěstounské péče zároveň s podáním návrhu
na předběžné opatření. Tento návrh měl podat OSPOD anebo pěstouni, Ti však o tom nebyli
poučeni. Proto úřad práce nemohl dávky vyplácet. Úřad práce požádal soud o vyjádření, zda
návrh byl podán či nikoliv, zatím bez odezvy. Oslovili jsme proto Generální ředitelství úřadu
práce, které ihned intervenovalo. Úřady a soudy se daly do pohybu, soud nakonec potvrdil,
že návrh OSPOD byl řádně podán. Rodině byly neprodleně vyplaceny všechny dávky
pěstounské péče, a to i zpětně.

