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článek 1

Důvody sestavení Individuálního plánu průběhu pobytu dítěte
v pěstounské péči
 Individuální plán průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči /dále jen IPPPD/ slouží jako
vodítko pro naplánování výkonu pěstounské péče ve prospěch svěřeného dítěte.

 IPPPD doplňuje ujednání ustanovené v Dohodě o výkonu pěstounské péče a je
sestavován zcela individuálně s ohledem na potřeby konkrétního dítěte.

 Pověřená osoba plánuje společně s dítětem, osobou pečující, rodinou dítěte průběh


pobytu dítěte v pěstounské péči.
IPPD je zaměřený na pobyt dítěte z dlouhodobého hlediska, je zpracován v souladu
s IPOD.

Článek 2

Kdo, jakým způsobem a na jaké období plánuje průběh pobytu
dítěte v pěstounské péči
Na základě OSPODem sestaveného IPOD, /v naší praxi IPOD sestavuje OSPOD x klíčový
pracovník x pěstoun, nebo OSPOD zpracuje po předchozí konzultaci/, vypracuje klíčový
pracovník spolu s pěstounem, dítětem IPPPD.
 Př. OSPOD naplánuje vzdělávání v oblasti NRP a péče o dítě, zajištění respitní péče pro
odpočinek pro osoby pečující, podporovat kontakt s biologickými rodiči
Cíl
Jednotlivé kroky – jak budou
Hodnocení cíle
(pište pod sebou a
realizovány
Cíle hodnotíme při zaslání
číslujte)
vypište zde např. jak, kdo, co, termín,
zpráv pro OSPOD
Cíl – opište z IPODU a (konkrétní realizaci kroků
zde napište datum zaslání
zapište datum plnění z zaznamenávejte do záznamu o úkonu) zprávy pro OSPOD a str. ze
IPODU
spisové dokumentace


Vzdělávání v oblasti
NRP a péče o dítě

Klíčový pracovník bude pěstouna
informovat 1 x měsíčně – telefonicky,
zajistí vzdělávání pro pěstouna
Termín splnění únor 2018 – leden
2019

Zajištění respitní
péče pro odpočinek
pro osoby pečující

Klíčový pracovník zajistí letní tábor do
dubna 2018

Podporovat kontakt
s biologickými
rodiči

Klíčový pracovník zajistí kontakt, místo
termín pro setkávání, uvědomí obě
strany do 30.4.2018 , na schůzce se
společně dohodnou na podmínkách
plnění /konkrétně viz záznamy o
úkonu/



Zpráva pro OSPOD zaslána
15.8.2018, viz str. sp.d. 21

Klíčový pracovník vyhodnocuje situaci v rodině a IPPPD se staví společně nejpozději do
6 měsíců od uzavření dohody. Doba potřebná k sestavení plánu odráží potřebu
prozkoumání situace dítěte v pěstounské péči za účelem co nejkvalitněji sestaveného
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plánu. Klíčový pracovník při sestavování plánu vychází z kompetencí a schopností
pěstounů a dětí.
IPPPD je sestavován na základě aktuální situace pěstounské rodiny a je průběžně
obměňován, doplňován, Např.: v případě změn IPODU, v případě změn situace
v rodině. S IPPPD je pracováno po celé období dítěte v pěstounské péči.



Článek 3

Postup tvorby plánu a oblasti v plánu zahrnuté
IPPD vyplňuje klíčový pracovník do formuláře Individuální plán průběhu pobytu dítěte
v pěstounské péči /viz. příloha 1/.



Zde uvádíme možné příklady, které můžete využít při sestavování IPPD. Ten ale
musí vycházet z IPODU tzv.: vodítko
Ad A/ Vývoj dítěte
Zdraví
 Zdravý růst a vývoj dítěte
 Psychomotorický rozvoj dítěte
 Vliv genetických faktorů.
 Péče o zdraví dítěte.
 Vhodná výživa.
 Tělesná aktivita.
 Potřebná očkování.
 Pravidelná péče o zuby a zrak.
 V případě starších dětí rady a informace o sexuální výchově a o riziku zneužívání
psychoaktivních látek.
Vzdělání (rozumový vývoj dítěte od narození)
 Příležitost ke hrám a k setkávání s ostatními dětmi.
 Příprava do školy
 Doučování
 Volný čas
 Zajištění přístupu ke knihám.
 Získávání dovedností a zájmů.
 Zájem rodičů o vzdělávání dítěte, jeho pokroky a úspěchy, včetně znalostí
specifických vzdělávacích potřeb dítěte.
Emoční vývoj a vývoj chování
 Přiměřené emoční reakce dítěte a reakce v oblasti chování vůči rodičům, později
vůči okolí.
 Temperament
 Schopnost adaptace na změny.
 Reakce na stres.
 Sebekontrola.
Identita



Přijetí vlastní individuality (příslušnost k etniku, náboženství, věk, pohlaví, sexualita
a případné postižení).
Přijetí rodinou, sociální skupinou i širší společností.

Rodinné a sociální vztahy
 Stálé citové vazby s rodiči
 Vztahy se sourozenci a ostatními blízkými.
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Věku odpovídající narůstající potřeba přátelství s vrstevníky a s ostatními
významnými osobami v životě dítěte.

Sociální prezentace
 Čistota a osobní hygiena.
 Možnost získání rad, jak si poradit a jak se chovat v různých sociálních situacích
 Vztahy mezi vrstevníky
Schopnosti péče o sebe sama
 Nabytí praktických, emočních a komunikačních schopností potřebných k rostoucí
nezávislosti.
 V mladším věku: získání praktických dovedností sám se obléknout a najíst se.
 Ve starším věku: získání sebedůvěry a praktických dovedností, jak se zapojit do
aktivit probíhajících mimo rodinu, prohlubování osamostatňování.
 Osvojení si způsobů řešení sociálních problémů.
Ad B/ Rodičovské kompetence
Zajištění fyziologických, psychických a sociálních potřeb dítěte
Zajištění zdravotní péče o dítě.
Důraz na vzdělávání
Stimulace vedení a omezení
Zajištění podnětného prostředí pro dítě
Zajištění zdravé výživy, tepla domova, čistého a vhodného oblečení, osobní hygieny
dítěte.
Zajištění bezpečí- Ochrana dítěte proti fyzickému i psychickému ublížení a proti
nebezpečí, které může hrozit doma i mimo domov.
Naplňování emocionálních potřeb dítěte,
Možnost navázání bezpečných, stabilních a emočních vazeb s významnými dospělými
v životě dítěte./rodič, babička, sourozenci, učitelé…./
Adekvátní fyzický kontakt, podpora a mazlení s dítětem projevující respekt, oceňování
a povzbuzování dítěte.
Podpora vzdělávání dítěte
Podpora sociálních kontaktů dítěte.
Podpora rozumového vývoje a rozvoje možností (potencí) dítěte prostřednictvím
interakcí s okolím, komunikací (případné respektování jazyka dítěte), hraním her s
dítětem a využíváním dalších možností ke vzdělávání.
Naučit dítě regulovat své emoce a chování
Pomoc při řešení sociálních problémů, ovládání vzteku, učení se ohleduplnosti vůči okolí
a sebedisciplíně.
Zajištění dostatečně stabilního rodinného prostředí pro zdravý vývoj dítěte
Udržování kontaktů dítěte s významnými členy rodiny a ostatními dospělými
Finanční gramotnost……





















Ad C/ Prostředí








Vliv osob žijících v domácnosti a jejich vztah k dítěti.
Významné změny v rodině.
Zkušenosti rodičů z jejich dětství.
Chronologické uspořádání významných životních událostí členů rodiny a dopadů na
rodinný systém.
Vztahy sourozenců, biologických dětí osob pečujících a jejich vliv na dítě.
Slabé a silné stránky pěstounů (včetně biologických rodičů).
Připravenost na případně četnost kontaktů s biologickou rodinou
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Širší rodina
 Kdo je považován za součást rodinného systému
 V úvahu připadají příbuzné i nepříbuzné osoby, členové širší rodiny, i když nejsou
přítomní.
 Jakou roli hrají tyto osoby ve vztahu k dítěti a v čem konkrétně se jejich role
projevuje?
Bydlení
 Má bydlení základní vybavení odpovídající potřebám dítěte a ostatním členům rodiny?
 Zajištění bezpečnosti v bytě/domě
 Udržet bydlení, najít si vhodné bydlení
Zaměstnanost
 Kdo pracuje v domácnosti a kdo pracuje mimo domácnost? Jaký možný dopad to má
na dítě?  Jak je zaměstnání nebo naopak nezaměstnanost členů domácnosti vnímána
ostatními členy rodiny a jaký to má dopad na vztahy s dítětem?
Příjem
 Jaký je příjem rodiny za určitý časový úsek?
 Dostávají členové rodiny všechny dávky, na které mají nárok?
 Pokrývá příjem rodiny potřeby členů rodiny?
 Jakým způsobem rodina hospodaří?
 Má rodina finanční problémy, které by ovlivňovaly pobyt dítěte v pěstounské péči?
 Sociální integrace rodiny
 Širšího sociálního okolí dítěte (včetně sousedství a přátel).
 Rozsah rodinné integrace či izolace od okolí, kontakt dítěte s vrstevníky, kontakty s
přáteli a sociální síť rodiny.
Občanské vybavení
 Vybavení a služby nacházející se v okolí bydliště rodiny včetně jejich dostupnosti.
 Patří sem primární lékařská péče, zdravotní střediska, mateřská centra, školka, škola,
městská hromadná doprava, obchody, sportovní a zájmové vyžití, dětská hřiště.
Ad D/ Krizové situace
Ohrožení
 Výchovné problémy
 Nemoc, úraz, úmrtí
 Ukončení výkonu pěstounské péče ze strany osoby pečující nebo soudu
Článek 4

Sledování, vyhodnocování a evidence Individuálního plánu
průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči






Po každé návštěvě u pěstouna klíčový pracovník zaznamená do spisové
dokumentace do záznamu o úkonu aktuální situaci v rodině.
Průběžné zhodnocení naplňování stanovených cílů stručně uvádí do průběžné
zprávy, sestavované pro příslušný OSPOD /minimálně 1 x za 6 měsíců, nebo
na vyžádání OSPOD i častěji.
Neplní-li pěstoun sestavený IPPPD a IPOD, klíčový pracovník nejdříve zjistí příčiny,
zhodnotí situaci a poté situaci oznámí příslušnému OSPOD.
IPPPD je součástí spisové dokumentace pěstouna. Klíčový pracovník jej zakládá do
euroobalu za IPOD. Skartace a archivace viz Standard č. 13.
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Článek 5

Realizace průběhu pobytu dítěte
 Klíčový pracovník minimální četnost návštěv pěstouna provádí jednou za dva
měsíce.
 Plánování návštěv však reaguje na aktuální potřeby pěstouna, případně je návštěva
realizována na základě požadavku příslušného OSPOD.
 Pěstoun ve spolupráci s klíčovým pracovníkem naplňuje jednotlivé kroky IPODU.
 Hodnocení spolupráce je realizováno na základě pravidel „Pravidla pro hodnocení
naplňování cílů Dohody o výkonu pěstounské péče“.
 Klíčový pracovník je pěstounovi nápomocen při zvyšování jeho kompetencí a
schopností řádně a kvalitně vykonávat pěstounskou péči, respektuje jeho názory a
požadavky.
 Při výkonu Dohody se řídí požadavky OSPOD, implementovanými v IPODU. Je
žádoucí úzká spolupráce s příslušným OSPOD, při zjištění jakýchkoli závažných
skutečností OSPOD informuje, případně s ním situaci pěstouna konzultuje.
 Klíčový pracovník zajišťuje sběr podkladů pro pravidelnou aktualizaci IPODU a
hodnocení naplňování cílů Dohody.
Zpracoval: Helena Jedináková
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