
Příprava na přijetí dítěte do rodiny
Dalším krokem v procesu zprostředkování je absolvování přípravy, kterou zajišťuje krajský 
úřad. Příprava trvá nejméně 48 hodin a je v krajích realizována různým způsobem (víkendová 
setkání, několik jednodenních setkání, případně kombinace). Smyslem přípravy je, abyste 
se dozvěděli co nejvíce o náhradní rodinné péči a měli možnost si ujasnit své představy 
a možnosti. 
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Psychologické vyšetření
V této fázi vás čekají rozhovory s pracovníky krajského úřadu a důležité psychologické vyšet-
ření, jehož cílem je vyloučení závažných psychických problémů, které by bránily bezpečné péči 
o dítě.
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Předání spisové dokumentace na krajský úřad
Pracovník městského úřadu zkompletuje všechny informace o vás a společně se svým vyjád-
řením spis předá krajskému úřadu (v Praze Magistrátu hlavního města Prahy). Následně 
budete kontaktováni pracovníkem náhradní rodinné péče z příslušného krajského úřadu.
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Návštěva v domácnosti žadatelů  
Sociální pracovník se podívá, jak vaše domácnost vypadá, a osobně s vámi probere témata, 
která se týkají například vašeho dětství, rodičů, zaměstnání, koníčků a současné rodinné 
situace.
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Odevzdání vyplněné žádosti
Odevzdáním žádosti a všech potřebných dokumentů na městském úřadě začíná oficiálně 
proces zprostředkování náhradní rodinné péče. Sociální pracovník úřadu s vámi domluví 
osobní návštěvu u vás doma (sociální šetření).
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Shromáždění podkladů pro žádost
Na úřadě získáte žádost a dokumenty, které je potřeba vyplnit. Doložíte informace o své život-
ní, sociální a ekonomické situaci, zdravotním stavu, bezúhonnosti a další. Budete dotazováni 
také na motivaci k náhradnímu rodičovství a představy o dítěti, které chcete přijmout. Žádost 
a dokumenty si odnesete domů, kde je v klidu vyplníte, a seženete vše potřebné. 
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Návštěva úřadu v místě trvalého bydliště  
Na městském úřadě (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) se setkáte s pracovníkem náhrad-
ní rodinné péče, který vás bude provázet na cestě k osvojení dítěte. Poskytne vám potřebné 
informace k celému procesu zprostředkování adopce a zodpoví všechny otázky.
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Co vás čeká na cestě 
k osvojení (adopci)?



www.hledamerodice.cz

Další informace k cestě za osvojením můžete najít na www.adopce.com a www.nahradnirodina.cz 
nebo volejte na celorepublikovou infolinku 725 756 505.

Svěření do péče a nová rodina
Před finálním osvojením budete o dítě pečovat minimálně 6 měsíců na základě soudního 
rozhodnutí o péči před osvojením. Tato doba slouží k adaptaci nové rodiny a ověření jejího 
fungování. Po této době podáte další návrh, tentokrát již na svěření dítěte do osvojení. Jakmile 
soud o osvojení rozhodne, stáváte se rodiči se všemi právy a povinnostmi.
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Seznámení se s dítětem a jeho předání
Fáze seznamování a předání dítěte se liší podle aktuální situace dítěte. Záleží na tom, kde 
se dítě nachází (porodnice, pěstounská péče na přechodnou dobu, ústavní zařízení atd.) 
a příslušném soudu, který bude o svěření dítěte do rodiny rozhodovat. Aby k vám dítě mohlo 
do rodiny přijít, musíte podat návrh k soudu.
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Vytipování a oznámení o vhodnosti
Po zařazení do evidence nastává doba čekání, než jste krajským úřadem vytipováni jako 
vhodní rodiče pro dítě. Pokud jste vybráni, pracovník krajského úřadu vás kontaktuje a pozve 
vás, abyste se přišli seznámit s informacemi o dítěti na krajský úřad. Pokud se rozhodnete, 
že dítě do rodiny přijmete, obdržíte oznámení o vhodnosti stát se osvojitelem. 
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Rozhodnutí o zařazení do evidence
Na základě odborného posouzení krajský úřad rozhodne o vašem zařazení do evidence budou-
cích osvojitelů. V případě, že zařazeni nejste, máte možnost se proti rozhodnutí odvolat 
k Ministerstvu práce a sociálních věcí. 
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Odborné posouzení
Psychologické vyšetření a přípravy jsou součástí celkového odborného posouzení, do něhož 
jsou také zahrnuty rozhovory se všemi členy vaší domácnosti (včetně dětí, které už v rodině 
vyrůstají).
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