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Vnitřní směrnice 

 

VS  7/16 

 Čerpání služeb v programu Podpora pěstounských rodin 

 

1. Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě (krátkodobá respitní péče) 

 

A. Poskytnutí podpory při zajištění osobní péče o svěřené dítě v pěstounské péči: 

 po dobu, kdy bude osoba pečující vychovávající dítě sama, případně obě osoby 

pečující zároveň uznány za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování 

osoby blízké; 

 při narození vlastního dítěte; 

 při vyřizování nezbytných záležitostí (např. účast u soudu, vyšetření, ošetření či 

lékařský zákrok, vyřízení dávek souvisejících s pěstounskou péčí); 

 při úmrtí osoby blízké. 

 

B. Podpora při krátkodobé respitní péči: 

 pomoc se zmapováním dostupných zdrojů v širší rodině a komunitě; 

 vytipování, oslovení vhodné osoby, která by mohla dočasně převzít péči o svěřené dítě, 

a koordinace zajištění pomoci. 

 

C. Krátkodobá respitní péče je zajištována: 

1a. individuálním hlídáním dítěte cizí osobou zabývající se hlídáním dítěte (např. 

profesionální hlídací agentura); 

1b. individuálním hlídáním dítěte osobou známou pěstounovi (např. v domácnosti osoby); 

1c. hlídání dítěte v dětské skupině (školka, dětský koutek) v rozsahu do 3 hodin; 

1d. hlídání dítěte v soukromé školce v rozsahu do 6 hodin; 

 

D. Časový rozsah pomoci: 
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- viz bod 1a. max. 6 hod. v 1 kalendářním dni 

- viz bod 1b. max. 6 hod. v 1 kalendářním dni 

- viz bod 1c. max. 3 hod. v 1 kalendářním dni 

- viz bod 1d. max. 6 hod. v 1 kalendářním dni 

 

E. Příspěvek poskytovaný pro zajištění krátkodobá respitní péče: 

- viz bod 1a. max. 150 Kč/hodina 

- viz bod 1b. max. 50 Kč/hodina 

- viz bod 1c. max. 50 Kč/hodina 

- viz bod 1d. max. 250 Kč/den 

 

F. Krátkodobá respitní péče zajištěna klíčovým pracovníkem: 

Je zajištěna v nastalé krizové situaci (např. úraz pěstouna vyžadující okamžitou 

hospitalizaci, náhlá na vůli nezávislá událost – dopravní nehoda, apod.). Péče je 

zajišťována klíčovým pracovníkem pouze v pracovní dny v časovém rozmezí 8:00 – 18:00 

hod., přičemž doba osobní péče o dítě nesmí přesáhnout 6 hodin v jednom dni. 

  

G. Úhrada pěstouna: 

Náklady na stravování dítěte či další vzniklé náklady (např. cestovné) při zajištění 

krátkodobé respitní péče hradí pěstoun sám. 

 

2. Respitní péče (dlouhodobá respitní péče) 

 

A. Poskytnutí dlouhodobé respitní péče: 

Osoby pečující mají právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě 

starší 2 roky v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce. Dlouhodobá respitní péče se 

poskytuje bez ohledu na počet dětí, které mají osoby pečující v péči. V případě, že osoba 

pečující má v pěstounské péči více dětí starších 2 let, musí být celodenní péče o tyto děti 

zajištěna ve shodném termínu. Výjimkou může být nemoc některého z dětí doložená 

potvrzením lékaře, příp. jiné závažné důvody na straně dítěte. Nevyčerpaná dlouhodobá 

respitní péče se do dalšího roku nepřevádí ani se za ni neposkytuje finanční kompenzace. 

Celodenní péče o dítě je realizována: 

1a. Celodenním individuálním hlídáním dítěte fyzickou osobou, na základě smlouvy sjednané 

mezi osobou pečující a osobou poskytující dlouhodobé hlídání dětí. 
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1b. Celodenním hlídáním dítěte dalšími formami (např. pobytem dítěte na dětském táboře, 

příměstském táboře) 

B. Příspěvek poskytovaný pro zajištění dlouhodobé respitní péče při zajištění celodenní 

péče o dítě: 

- viz bod 1a. max. 300 Kč/den 

- viz bod 1b. max. 500 Kč/den 

 

3. Zprostředkování odborné pomoci 

 

A. Poskytnutí zprostředkování odborné pomoci: 

Osoby pečující mají právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné 

odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců a to nad rámec stanoveném v § 4 vyhlášky č. 

473/2012 Sb. Zprostředkováním odborné pomoci je myšleno vytipování a oslovení 

konkrétního odborníka v oblasti, ve které osoby pečující odbornou pomoc potřebují. 

Poskytovatel může osobám pečujícím nabídnout odbornou pomoc také v rámci vlastní 

činnosti. 

B. Příspěvek poskytovaný pro zprostředkování odborné pomoci: 

Náklady spojené s požadovanou odbornou pomocí uhradí poskytovatel  

Max. do výše 500 Kč/hodin (ve výjimečných situacích maximálně do výše 800 Kč/hodinu). 

Pozn. Zhodnocení, zda se jedná o výjimečnou situaci provede vždy vedoucí programu 

Podpora pěstounské péče Temperi, o.p.s.. 

 

C. Časový rozsah pomoci: 

8 hodin v 1 kalendářním roce (pro všechny osoby pečující a děti svěřené do pěstounské 

péče za podmínky, že potřeba odborné pomoci je stanovena v IPOD). 

 

 

4. Zvyšování znalostí a dovedností osob pečujících (vzdělávání) 

 

A. Poskytnutí vzdělávání: 

Každá z osob pečujících má povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a 

péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Začátek a 

konec tohoto období se váže na datum, kdy osoby pečující uzavřeli dohodu o výkonu 

pěstounské péče. Na dané období KP společně s osobou pečující zpracovává individuální 
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vzdělávací plán (pro každou osobu pečující samostatný). Obsah  vzdělávacího plánu vychází 

z potřeb osob pečujících vzniklých v souvislosti s výchovou a péčí o dítě. Klíčový pracovník 

může osobám pečujícím doporučit témata, ve kterých by se měla vzhledem ke 

specifickým potřebám svěřených dětí vzdělávat. 

 

B. Formy vzdělávání: 

1. Semináře, kurzy pořádané pověřenou osobou  

2. Semináře, kurzy pořádané jiným subjektem 

3. individuální konzultace s klíčovým pracovníkem nebo jiným odborníkem na dané téma (nad 

rámec kontaktů s klíčovým pracovníkem) 

4. organizované kluby 

5. samostudium odborné literatury (pouze po předcházející domluvě s klíčovým 

pracovníkem).  

 

C. Příspěvek na úhradu vzdělávání pečujících osob: 

Viz 1. semináře a kurzy pořádané pověřenou osobou - náklady hradí pověřená osoba (u 

vícedenního vzdělávacího soustředění poskytovatel uhradí též náklady nebo část nákladů 

souvisejících s ubytováním osob pečujících nebo svěřených dětí); 

Viz 2. Semináře, kurzy pořádané jiným subjektem – pověřená osoba hradí účastnický 

poplatek za vzdělávání v max. výši 200 Kč/hodina na každou osobu pečující; 

Viz 3. individuální konzultace s klíčovým pracovníkem nebo jiným odborníkem na dané 

téma (nad rámec kontaktů s klíčovým pracovníkem) - náklady hradí pověřená osoba; 

Viz 4. organizované kluby - náklady hradí pověřená osoba; 

Viz 5. samostudium odborné literatury (pouze po předcházející domluvě s klíčovým 

pracovníkem) - náklady hradí pověřená osoba. 
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