Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2021
8. volební období

Pozměňovací návrh
poslankyně Pavly Golasowské k poslaneckému návrhu zákona,
kterým se mění kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony

(sněmovní tisk 911)

V části první, v článku I. novelizační bod 80. zní:
„80. V § 47j zní:
„§ 47j
(1) U osoby pečující, která zároveň není osobou v evidenci, činí odměna
pěstouna za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,
a) 22 800 Kč při péči o 1 dítě,
b) 30 400 Kč při péči o 2 děti,
c) 38 000 Kč při péči o 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné
fyzické osoby v jakémkoliv stupni závislosti.
(2) Výše odměny pěstouna osoby v evidenci za kalendářní měsíc, není-li dále
stanoveno jinak, činí odměna, a to i v případě, že není zároveň osobou pečující,
a) 27 360 Kč, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě,
b) 34 200 Kč při péči o 1 dítě,
c) 38 000 Kč při péči o 2 až 3 děti nebo o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci
jiné fyzické osoby v jakémkoliv stupni závislosti.
(3) Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle
odstavce 1 písm. c) zvyšuje o 6 840 Kč.
(4) Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. c) se zvyšuje o 9 000 Kč za každé
další dítě svěřené do péče osoby pečující, jde-li o dítě, které je osobou závislou na
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná
závislost).
(5) Za každé další dítě svěřené do péče osoby v evidenci se odměna pěstouna
podle odstavce 2 písm. c) zvyšuje o 6 840 Kč.
(6) Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. a) a b) nebo podle odstavce 2
náleží osobě pečující, která je rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného
dítěte, pouze v případech zvláštního zřetele hodných, zejména s ohledem na sociální a
majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny a
s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o přiznání odměny
pěstouna si krajská pobočka Úřadu práce vyžádá vyjádření příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností.
(7) Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti
nebo nařízené karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém dočasná pracovní
neschopnost vznikla nebo ve kterém byla nařízena karanténa. Je-li dítě svěřené osobě
pečující v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby,
odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží.

(8) Odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno
vedení v evidenci osob, které mohou poskytovat pěstounskou péči po přechodnou
dobu.“.“.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Tento PN je předkládán z důvodu potřeby zásadně změnit systém odměňování
pěstounů, a to zejména pěstounů přechodných. Z vyjádření Aliance náhradních rodin
ČR, z.s. vyplývá, že je znatelný pokles počtu přechodných pěstounů. Již několik
desítek přechodných pěstounů v krajských skupinách ukončilo činnost. Důvodem je
velmi nízké finanční ohodnocení, které přechodné pěstouny dostává čím dál častěji
do existenčních potíží. Dalším uváděným důvodem je frustrace z nepružnosti a
neefektivnosti celého systému.
Zoufale chybí i velké množství dlouhodobých pěstounů, kteří by zajistili následnou
péči pro děti odcházejících z přechodné pěstounské péče. Ale nejen děti, které jsou
umisťovány do přechodné pěstounské péče, potřebují náruč dlouhodobých pěstounů.
Na své rodiny čeká v ústavní péči téměř 8 000 dětí! Přestože je pěstounská péče
výrazně levnější a na děti má pozitivní a uzdravující vliv, je stále podceňována a
málo podporována!
Je nutností navýšit odměny pěstounů. Naléhavě vnímám nutnost přiblížení odměny
pěstouna k výši minimální mzdy. Tento směr byl nastaven novelou z roku 2013, kdy
byla odměna dlouhodobých pěstounů ve výši minimální mzdy (v r. 2012 – 8 000,Kč). Dnes je minimální mzda 15 200,-Kč a odměna dlouhodobého pěstouna je
hluboce pod minimální mzdou. Obdobné je to i u přechodných pěstounů, kdy odměna
byla stanovena koeficientem (2,5x8 000,- Kč=20 000,-Kč) minimální mzdy. Od roku
2012 se minimální mzda zvedá každý rok a odměna přechodného pěstouna je stále
na stejné výši. Finanční zajištění by mělo být natolik dostačující, aby se pěstouni
mohli plně věnovat svým svěřeným dětem a působit, v první řadě, jako
psychoterapeutická rodina. Pro pěstounské rodiny je zapotřebí vytvořit dostatečnou
síť podpůrných služeb. Jen tímto způsobem se podaří snížit počet dětí v ústavní
výchově.
Dle znění novely by dlouhodobý pěstoun pobíral o 10.000,- Kč méně než přechodný
pěstoun, což považuji za nepřípustné. Systém odměňování pěstounů je nespravedlivý
a nereflektuje dostatečně realitu - nedostatek návazné péče po odchodu dětí
z přechodné pěstounské péče nebo ze ZDVOP.
Navrhuji navýšení odměny dlouhodobých pěstounů v této výši:
Návrh
odměn
dlouhodobého
pěstouna

1 dítě 1,5 x min.
mzdy 22 800,- Kč

2 děti 2 x min.
mzdy 30 400,- Kč

3 děti/1 handicap.
2,5 x min. mzdy 38
000,- Kč

za každé další dítě
v PP 0,45 x min.
mzdy 6 840,- Kč

Bylo upuštěno od postupného zvyšování odměny v závislosti na stupni handicapu.
Odměna tedy bude náležet stejná pro 1 i 4. stupeň závislosti, a to ve výši 38 000,- Kč.
Výjimku tvoří ustanovení § 47j odst. 4, který zvyšuje odměnu o 9 000 Kč (místo
6 840,- Kč) za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující, jde-li o dítě, které je
osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve
stupni IV (úplná závislost).
Dále navrhuji odměny přechodných pěstounů v této výši:

Návrh
odměn
přechodného
pěstouna

bez dítěte 1,8 x min.
mzdy 27 360,-

1 dítě 2,25 x min.
mzdy 34 200,-

2-3 děti/1 handicap.
2,5 x min. mzdy 38
000,-

za každé další dítě v
PP 0,45 x min. mzdy 6
840,-

Dalším důvodem pro zvýšení odměny pro přechodné pěstouny je skutečnost snížení
kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) na
maximálně 20 dětí v jednom zařízení (t. č. je 28 dětí) viz bod 41 novely. V důvodové
zprávě se uvádí, že vytíženost ZDVOP je přes sedmdesát procent. Například v Praze
tomu tak není. Pravidelně jsou k dispozici z Magistrát Hlavního města Prahy
přehledy o tom, v jakém pražském ZDVOP je volné místo kvůli tomu, aby pracovníci
mohli děti zachycené v terénu zajistit. Opatření vychází z vize, že děti budou častěji
umísťované do přechodné pěstounské péče. Pěstouni na přechodnou dobu mají mít
však navýšenou odměnu pouze v případě, že mají v péči jedno dítě (z dvaceti tisíc o
dva tisíce) a při každém dalším dítěti se tato odměna nezvyšuje. Tento systém
odměňování tedy vede k velkým problémům při sourozenecké skupiny do přechodné
pěstounské péče. Odměny přechodných pěstounů by se měly zvyšovat s přijetím
dalších dětí do péče, jinak zůstává systém nefunkční.
Bylo upuštěno od postupného zvyšování odměny v závislosti na stupni handicapu.
Odměna tedy bude náležet stejná pro 1 i 4. stupeň závislosti, a to ve výši 38 000,- Kč.

