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Služby pro pěstouny
Obecně prospěšná společnost NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE 

poskytuje služby dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní 

ochraně dětí a to především osobám pečujícím, se kterými uzavírá 

dohodu o výkonu pěstounské péče (§47b). Jedná se o výchovnou a 

poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a o sledování výkonu 

pěstounské péče.

Poradenství pro zájemce
Dále poskytujeme odborné poradenství a pomoc žadatelům o 

zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování 

poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli 

nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s 

osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 

odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c);

Popis služeb
V rámci své činnosti posuzujeme potřeby dětí v pěstounské péči, 

např. zdraví, výchovné a vzdělávací potřeby, citové potřeby apod., 

a napomáháme tomu, aby pěstounská péče měla pozitivní vliv na 

vývoj svěřeného dítěte a odpovídala jeho zájmům. Předním 

hlediskem poskytování sociálně‐právní ochrany dětí je nejlepší 

zájem, prospěch a blaho dětí.

Pro koho jsou služby určeny
Pěstounům, osvojitelům, poručníkům a jim svěřeným dětem, 

zájemcům o náhradní rodinnou péči a osobám, které prošly náhradní 

rodinnou péčí do 26 let. Sociálně‐právní ochrana se poskytuje všem 

nezletilým dětem v náhradní rodinné péči péči mladším 18 let, 

pokud zletilosti nenabyly dříve.

Kde služby poskytujeme
Ambulantní služby poskytujeme v našich poradnách v Ústí nad 

Labem, Podbořanech, Žatci a v Lounech. Terénní služby 

poskytujeme na celém území Ústeckého kraje a v části Libereckého 

kraje v obcích Česká Lípa, Sloup v Čechách a Kravaře v 

domácnostech pěstounů, v klubech náhradních rodin, v poradnách 

Kontakty:

NÁHRADNÍ RODINY 
ÚSTECKÉHO KRAJE

obecně prospěšná společnost

Poradna pro náhradní rodinnou péči

Masarykova 750/316 (3p.), 400 01 Ústí n/L. ‐ Bukov

Provozní doba poradenství: Út a Čt od 9 ‐ 13.00 h.

Tel.: 910 050 786, 778 168 272, 778  147 519, usti@nruk.cz

Poradna pro náhradní rodinnou péči

Masarykovo nám. 14 (Rubín), 441 01 Podbořany

Provozní doba poradenství: Po 9‐13 h. a St 13‐17 h.

Tel.:  910 257 528, 778 168 589, podborany@nruk.cz

KDE NÁS NAJDETE

PODBOŘANY

ÚSTÍ NAD LABEM

nruk@nruk.cz, www.nruk.cz

NABÍZÍME

Posláním obecně prospěšné společnosti 
NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE 

je poskytovat informace, podporu 
a pomoc náhradním rodičům, jejich přijatým 

i vlastním dětem a zájemcům o náhradní rodinnou 
péči v oblasti sociální, psychologické, výchovné 

a vzdělávací, právní a volnočasové.

POSKYTOVANÉ SLUŽBYPOSKYTOVANÉ SLUŽBY

LOUNY
Poradna pro náhradní rodinnou péči

Mánesova 1340/15, 440 01 Louny

Provozní doba poradenství: Po a St od 9 ‐ 13.00 h.

Tel.: 910 259 997, 778 140 249, 778 140 760

Tel.: 778 149 694, 778 168 871, louny@nruk.cz

ŽATEC
Poradna pro náhradní rodinnou péči

Třída Obránců Míru 2767, 438 01 Žatec

Provozní doba poradenství: Po a St 9 ‐ 16 h.

Tel.: 910 257 536, 778 149 695, 778 147 388, zatec@nruk.cz



V rámci setkávání našich klubů náhradních rodin nabízíme 

vzdělávání z oblasti výchovy a péče o dítě v rámci zákona č. 

359/1999 Sb. dle novely zákona §47a), odstavec 2), písmeno f)

Odborně se vzděláváme, ale 
zároveň si vzájemně poradíme jak 

na to ve výchově přijatých dětí.
 

Kluby umožnují vzájemnou 
výměnu zkušeností z oblasti 

náhradní rodinné péče.

Schůzky klubů náhradních rodin se 
konají zpravidla  1x měsíčně.

Bližší informace o klubech 
naleznete na webu: 
www.nruk.cz/kluby

 

Kluby jsou určené nejen pěstounům, 

ale i osvojitelům a zájemcům o 

náhradní rodinnou péči.

PODPOŘILI NÁS

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ KDO JSME

KLUBOVÉ SETKÁVÁNÍ

KLUB 
LOUNSKO

KLUB REBEKA 
PODBOŘANSKO

KLUB  
ÚSTECKO

KLUB SISI 
VARNSDORF

DISKUZE A RADY NA WEBU

 STAŇTE SE PĚSTOUNY
Získávání nových náhradních rodičů:

Cílem projektu je vyvinout aktivitu směřující k získání 

dalších zájemců o náhradní rodinnou péči v oblasti 

Ústeckého kraje a následně pak poskytovat těmto žadatelům 

doprovázení a poradenství před rozhodnutím o přijetí 

Cílová skupina:

Zájemci a žadatelé o náhradní 

rodinnou péči ‐ budoucí

a) osvojitelé (adopce)

b) dlouhodobí pěstouni

c) přechodní pěstouni

d) poručníci

Historie

Organizace, založená 11.3. 2005,  se začala specializovat 

na náhradní rodinnou péči v roce 2010, kdy navázala na 

působení místního občanského sdružení zaměřeného na 

činnost s dětmi a mládeží. Nejprve byl založen Klub 

náhradních rodin a následně sdružení pěstounů a osvojitelů 

v Ústeckém kraji. To bylo transformováno k 29.11. 2013 na 

obecně prospěšnou společnost.

Náš cíl

Cílem obecně prospěšné společnosti NÁHRADNÍ RODINY 

ÚSTECKÉHO KRAJE je zlepšit podmínky pro výkon 

pěstounské péče v rodinách, tak aby svěřené děti mohly 

prožívat šťastné a spokojené dětství, následně pomoci 

svěřeným dětem osamostatnit se. Dalším cílem je získat 

nové zájemce o náhradní rodičovství.

Pověření k sociálně právní ochraně dětí

Pověření k SPOD dle z. 359/1999 Sb. vydal KÚ Ústeckého 

kraje, odbor soc. věcí a zdravotnictví č.j. 2306/SZ/2012‐4, 

JID 165934/2012/KUUK ze dne 7. 12. 2012, poslední 

novelizace: JID 131920/2017/KUUK, č.j. 1989/SV/2017. ze 

dne 14.8. 2017, PM 16.8. 2017.

www.nruk.cz

Naši činnost převážně financuje formou dotací na 

podporu rodiny a příspěvků na výkon pěstounské péče 

Telefonické dotazy:

Tel.: 910 259 997, 778 140 249

Dotazy přes webový formulář

http://nruk.cz/contact

Email: nahradni.rodicovstvi@nruk.cz

Facebook:

https://www.facebook.com/klubnahradnichrodin

Twitter:

https://twitter.com/Pestouni

KLUB 
ŽATECKO


