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SESTRA OPATROVNICÃ• BRATRA
PondÄ›lÃ-, 28 listopad 2016

Dobrý den, potÅ™ebovala abych poradit ohlednÄ› výÅ¾ivného pro mého polorodého bratra, kterému zemÅ™ela matka. BratrÅ
otec Å¾ije v zahraniÄ•í a o syna nejeví zájem, pouze pravidelnÄ› platí alimenty. Bratr je nezletilý a Å¾ije od úmrtí svojí matky u
svojí babiÄ•ky ( z matÄ•iny strany).

ProtoÅ¾e v&scaron;ak uÅ¾ má babiÄ•ka vysoký vÄ›k a nebyla by uÅ¾ schopna vyÅ™izovat za mého bratra vÄ›ci na úÅ™
&scaron;kole atd., zaÅ¾ádala jsem o opatrovnictví. Bratr v tuto chvíli má tedy k dispozici pouze alimenty od otce 100 eur/
mÄ›síc.
SirotÄ•í dÅ¯chod je stále v Å™ízení ( nyní je to 3,5 mÄ›síce od úmrtí matky) a ani Å¾ádné sociální dávky typu hmot
nouze, nebo pÅ™íspÄ›vek na dítÄ›, nepobíráme. Chci se vás proto zeptat, na jaké pÅ™íspÄ›vky má bratr nyní nárok, neb
ve&scaron;keré jeho výdaje zatím platím já.
A v pÅ™ípadÄ›, Å¾e budu Å¾ádat úÅ™ad práce o tyto pÅ™íspÄ›vky, bude úÅ
poÅ¾adovat vyÅ¾ivovací povinnost od jeho prarodiÄ•e? Tj. jeho babiÄ•ky, kdyÅ¾ Å¾ijí ve spoleÄ•né domácnosti? Nebo mám
vyÅ¾ivovací povinnost k nÄ›mu jako opatrovník já?
Na co máme vlastnÄ› nárok, a co se bude posuzovat? Moc se v tom
nevyznám...

DÄ›kuji mnohokrát,JANA O D P O V Äš ÄŽ : Milá JaniÄ•ko,
dotaz není "vyÄ•erpávající" - tak jen základní rada: protoÅ¾e b
je nejspí&scaron; dÅ¯chodkynÄ› a vy, uÅ¾ podle dotazu, taky zrovna statisíci neoplýváte, doporuÄ•uji jedno: - nechat si bratra
napsat do pÄ›stounské péÄ•e. BuÄ• vy, nebo babiÄ•ka... Å½ádost o svÄ›Å™ení dítÄ›te (dÄ›tí) do pÄ›stounské péÄ•e
se zpr
podává u obecního úÅ™adu obce s roz&scaron;íÅ™enou pÅ¯sobností v místÄ› trvalého pobytu Å¾adatele. ZprostÅ™edkování
pÄ›stounské péÄ•e se ale neprovádí v pÅ™ípadÄ›, kdy návrh na svÄ›Å™ení dítÄ›te do péÄ•e podává fyzická osoba k dítÄ›ti
pÅ™íbuzná nebo blízká dítÄ›ti nebo jeho rodinÄ›. V takovém pÅ™ípadÄ› máte moÅ¾nost podat návrh na svÄ›Å™ení dÄ›tí do p
péÄ•e pÅ™ímo k soudu, aniÅ¾ byste nejdÅ™íve podávala Å¾ádost u obecního úÅ™adu. Soud je v&scaron;ak povinen si stan
orgánu sociálnÄ›-právní ochrany dÄ›tí (tzv. OSPOD) vyÅ¾ádat, takÅ¾e náv&scaron;tÄ›vou obecního úÅ™adu v místÄ›
Va&scaron;eho bydli&scaron;tÄ› nic nezkazíte.
Vzhledem k tomu, Å¾e o chlapce jiÅ¾ peÄ•ujete (vy nebo babiÄ•ka), povaÅ¾uji za dÅ¯leÅ¾ité Vás upozornit na to, Å¾e so
právní úprava se na pÄ›stounskou péÄ•i jako prostÅ™edek k získání finanÄ•ních prostÅ™edkÅ¯ (péÄ•e o dÄ›ti je zaji&scaron;tÄ
jejich svÄ›Å™ením do Va&scaron;í péÄ•e) dívá pomÄ›rnÄ› pÅ™ísnÄ›. I kdyÅ¾ napÅ™. babiÄ•ce bude svÄ›Å™en do pÄ›stoun
neznamená to, Å¾e jí bude automaticky pÅ™iznána také odmÄ›na pÄ›stouna.
Zákon o sociálnÄ› právní ochranÄ› dÄ›tí stan
Å¾e prarodiÄ•e mohou získat tuto odmÄ›nu pouze v pÅ™ípadech hodných zvlá&scaron;tního zÅ™etele, zejména s ohledem na
sociální a majetkové pomÄ›ry peÄ•ující osoby a rodin dÄ›tí. V zásadÄ› je zde snaha o to, aby pÄ›stounské dávky obdrÅ¾eli
prarodiÄ•e tehdy, pokud by bez jejich pÅ™iznání nemohlo být o dítÄ› v rámci rodiny Å™ádnÄ› postaráno, takÅ¾e by v zásadÄ›
nezbylo neÅ¾ umístit dítÄ› do pÄ›stounské péÄ•e cizí osoby nebo do ústavní péÄ•e.
Z tohoto dÅ¯vodu je zapotÅ™ebí se pÅ
na to, Å¾e bude zkoumána celková finanÄ•ní a majetková situace babiÄ•ky - nebo va&scaron;e, pokud byste si bratra brala
do péÄ•e vy - a k pÅ™iznání dávek dojde pouze tehdy, pokud úÅ™ad dospÄ›je k závÄ›ru, Å¾e bez této formy pomoci nebude
dítÄ›ti moÅ¾né zajistit péÄ•i.
KdyÅ¾ tak napi&scaron;te víc.... d@niela
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