Vnitřní směrnice

VS 7/16
Čerpání služeb v programu Podpora pěstounských rodin
Úvodní ustanovení
Tato vnitřní směrnice upravuje čerpání finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon
pěstounské péče a doplňuje některá ustanovení Dohody o výkonu pěstounské péče uzavřené
mezi Temperi, o.p.s. se sídlem Jar. Haška 1818/1 České Budějovice, IČ 28159179 (dále též
poskytovatelem) a osobu pečující/osobou v evidenci. Znění vnitřní směrnice vychází ze zákona
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů a z platné Instrukce
náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky MPSV č. 8/2019 s účinností od 1.7.2019.
1. Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě (dále též krátkodobá péče)
A. Poskytnutí podpory při zajištění osobní péče o svěřené dítě v pěstounské péči:
 po dobu, kdy bude osoba pečující/v evidenci 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, účast na povinném vzdělávání);
 při úmrtí osoby blízké.
B. Podpora při krátkodobé 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 péče je zajištována1:
1a. individuálním hlídáním dítěte cizí osobou zabývající se hlídáním dítěte (např.
profesionální hlídací agentura);
Povinnost pečovat o dítě má kromě pěstouna jeho manžel/ka (a to i když je dítě svěřeno do pěstounské péče
jen jednomu z manželů) žijí-li ve společné domácnosti (§ 965 odst. 3, zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Jiná osoba žijící s osobou pečující/v evidenci ve společné domácnosti
takovou zákonnou povinnost nemá.
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1b. individuálním hlídáním dítěte osobou známou pěstounovi (např. v domácnosti osoby);
1c. hlídání dítěte v dětské skupině (např. v mateřské škole, dětském koutku);
1d. hlídání dítěte pracovníkem poskytovatele
1e. hlídání dítěte dobrovolníkem poskytovatele
D. Časový rozsah pomoci:
Krátkodobá péče2 je poskytována přes den po dobu trvání potřeby (viz odst. 1, písm. A této
směrnice). Ve výjimečných případech se krátkodobá péče poskytne přes noc (např. pokud je
osoba pečující/v evidenci uznána práce neschopnou i pro výkon pěstounské péče nebo pokud
se osoba pečující/v evidenci nachází jako doprovod jiného dítěte hospitalizovaného v
nemocnici. Zároveň platí, že jde o krátkodobou pomoc, tedy v rozsahu max. několika dnů.
E. Příspěvek poskytovaný pro zajištění krátkodobé péče:
- viz bod 1a. max. 150 Kč/hod (výše příspěvku se zvyšuje za každé další dítě o max. 50
Kč/hod)
- viz bod 1b. max. 50 Kč/hod (výše příspěvku se zvyšuje za každé další dítě o max. 15
Kč/hod)
- viz bod 1c. max. 250 Kč/den nebo 50 Kč/hod (výše příspěvku je násobena počtem dětí,
pro které je péče touto formou zajištěna)
- viz bod 1d. příspěvek se neposkytuje
- viz bod 1e. příspěvek se neposkytuje
F. Povinná spoluúčast osoby pečující/v evidenci:
Náklady na stravu a ubytování dítěte či další vzniklé náklady (např. cestovné) při zajištění
krátkodobé péče hradí osoby pečující/v evidenci z příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Výše
příspěvku od osob pečujících/v evidenci na úhradu stravy a ubytování činí max. 1/30 částky
příspěvku na úhradu potřeb dítěte dle § 47f odst. 3, příp. odst. 4 ZSPOD za den, přičemž částka
je úměrně krácena při neposkytnutí celodenní stravy a ubytování.

2. Respitní péče (dále též 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 roce3. Dlouhodobá respitní péče se
poskytuje bez ohledu na počet dětí, které mají osoby pečující v péči. Nevyčerpaná 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
Pro zajištění krátkodobé péče může být využita kombinace možností uvedených v odst. 1, písm. C.
Nad rámec 14 dnů je možné ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče hradit zajištění dlouhodobé
respitní péče, je-li to odůvodněné vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte, náročnosti péče o ně (např. u dětí
s autismem, u dětí se zdravotním znevýhodněním, u dětí s ADHD, atd.) a je-li to v souladu s individuálním
plánem ochrany dítěte.
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mezi osobou pečující a osobou poskytující dlouhodobé hlídání dětí.
1b. Celodenním hlídáním dítěte dalšími formami (např. pobytem dítěte na dětském táboře,
příměstském táboře, škole v přírodě, lyžařském výcviku, dalších vícedenních akcích
pořádaných školou).
B. Příspěvek poskytovaný v rámci dlouhodobé respitní péče při zajištění celodenní péče
o dítě:
- viz bod 1a. max. 300 Kč/den při poskytování péče o 1 dítě
- viz bod 1a. max. 400 Kč/den při poskytování péče o 2 děti
- viz bod 1a. max. 500 Kč/den při poskytování péče o 3 a více dětí
- viz bod 1b. max. 500 Kč/den na 1 dítě
C. Povinná spoluúčast osoby pečující/v evidenci
V rámci zajištění péče o dítě v době respitní péče je vždy nutná finanční spoluúčast osoby
pečující/v evidenci a to ve výši 15 % pokrývající zajištění celodenní péče o dítě, přičemž
kalkulace vychází z částky odpovídající max. 14 kalendářním dnům (po uplatnění maximálně
proplácených částek viz výše odst. B).

3. Zprostředkování odborné pomoci
A. Zprostředkování odborné pomoci:
Osoby pečující/v evidenci mají právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo
jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců a to nad rámec minimálního rozsahu
poradenství stanoveného v § 4 vyhlášky č. 473/2012 Sb. Zprostředkování odborné pomoci
je poskytnuto rodině nebo dítěti v souvislosti s tím, že se právě jedná o dítě v náhradní
rodinné péči. Jde např. o odbornou pomoc při zpracování traumatu z odloučení dítěte od
rodiny, navázání bližšího vztahu s pěstounem a jeho rodinou v rámci adaptačního procesu,
zpracování napětí a neklidu při kontaktu s rodinou dítěte, zpracování následků nepřijetí ze
strany spolužáků ve škole na základě skutečnosti, že je dítě svěřeno do pěstounské péče,
navazování sociálních kontaktů s rodinou pěstouna nebo s třídním kolektivem, ale též
zpracování předání dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu.
Zprostředkováním odborné pomoci je myšleno vytipování a oslovení konkrétního odborníka
v oblasti, ve které osoby pečující/v evidenci nebo dítě přijaté do pěstounské péče odbornou
pomoc potřebují.
B. Příspěvek poskytovaný při využívání odborné pomoci:
Náklady spojené s požadovanou odbornou pomocí zajišťovanou jiným subjektem hradí
poskytovatel max. do výše 500 Kč/hod (ve výjimečných situacích4 max. do výše 800 Kč/hod).
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Individuální zhodnocení, zda se jedná o výjimečnou situaci, provede vždy vedoucí programu Podpora
pěstounské péče Temperi, o.p.s. před samotným využitím odborné pomoci. O této skutečnosti je proveden
písemný záznam do dokumentace osoby pečující/v evidenci. Výjimečnou situací je potřeba neodkladné
odborné pomoci.
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C. Časový rozsah pomoci:
8 hodin v 1 kalendářním roce (pro všechny osoby pečující/v evidenci a děti svěřené do
pěstounské péče za podmínky, že potřeba odborné pomoci je stanovena v IPOD.

4. Poskytování pomoci při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti
svěřeného dítěte s rodiči a dalšími osobami blízkými
A. Osoba v evidenci a též dítě svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu má
v odůvodněných případech právo na úhradu nákladů na dopravu. Za odůvodněný případ
bude považována situace, kdy v rámci procesu předávání dítěte biologické nebo náhradní
rodině budou celkové náklady vyšší než 500,- Kč (tj. za osobu v evidenci a dítě). Na částku
převyšující 500,- Kč může osoba v evidenci uplatnit žádost o výplatu finančních prostředků
ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Při této kalkulaci se bude vycházet z částky
odpovídající aktuálnímu nákladu včetně přiznaných slev v rámci autobusové hromadné
dopravy5.
Ve zcela výjimečných případech má osoba v evidenci nárok také na úhradu nákladů za
ubytování v rámci procesu předávání dítěte z přechodné pěstounské péče do biologické
rodiny či do jiné náhradní rodiny. Odůvodněnost je zde dána vzdáleností místa bydliště osob
v evidenci a rodiny, kam je dítě předáváno. Ubytování je možné proplácet max. v rozsahu 5
dnů, přičemž za 1 noc bude uhrazeno ubytování v max. výši 500,- Kč.
B. Osoba pečující/v evidenci má právo v odůvodněných případech na úhradu nákladů na
dopravu dítěte a v případě potřeby i doprovázející osoby pečující/v evidenci na místo, kde
se má kontakt s osobou blízkou konat. Takovým odůvodněným případem je např. situace,
kdy se rodič se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody nebo rodič je nemajetný, a proto je
kontakt realizován převážně na náklady osob pečujících/v evidenci. Osoba pečující/v
evidenci může uplatnit žádost o výplatu ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče,
pokud náklady na dopravu převýší částku 200,- Kč na cestu tam a zpět společně pro 1 osobu
pečující/v evidenci a dítě/děti nebo částku 300,- Kč společně pro 2 osoby pečující a dítě/děti.
Náklady na dopravu poskytovatel uhradí ve výši rozdílu výdajů a částky 200,- Kč, příp. 300,Kč, přičemž při této kalkulaci se bude vycházet z částky odpovídající aktuálnímu nákladu
včetně přiznaných slev v rámci veřejné autobusové dopravy6.

5. Zvyšování znalostí a dovedností osob pečujících/v evidenci (vzdělávání)
A. Poskytnutí vzdělávání:
Každá z osob pečujících/v evidenci 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 (1
hodina = 60 minut), přičemž ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče lze hradit max. 24
hodin. Začátek a konec tohoto období se váže na datum, kdy osoby pečující/v evidenci uzavřeli
Částky pro kalkulaci vycházejí z platného Ceníku GW BUS, a.s. České Budějovice a platného Ceníku
Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.
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dohodu o výkonu pěstounské péče. Na dané období klíčový pracovník společně s osobou
pečující zpracovává individuální 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 měly
vzhledem ke specifickým potřebám svěřených dětí vzdělávat.
Formy vzdělávání:
Jednodenní semináře/kurzy pořádané pověřenou osobou
Jednodenní semináře/kurzy pořádané jiným subjektem
Vícedenní semináře/kurzy
Individuální vzdělávání vedené klíčovým pracovníkem (nad rámec minimálního rozsahu
poradenství stanoveného v § 4 vyhlášky č. 473/2012 Sb., v platném znění) nebo jiným
odborníkem na dané téma
5. Samostudium odborné literatury, e-learning7
B.
1.
2.
3.
4.

C. Příspěvek na úhradu vzdělávání osob pečujících/v evidenci
Viz 1. Jednodenní semináře/kurzy pořádané pověřenou osobou - náklady hradí poskytovatel;
Viz 2. Jednodenní semináře/kurzy pořádané jiným subjektem – poskytovatel hradí účastnický
poplatek za vzdělávání v max. výši 200 Kč/hod na každou osobu pečující/v evidenci;
Viz 3. Vícedenní semináře/kurzy – musí být konané v několika dnech po sobě jdoucích.
Poskytovatel hradí účastnický poplatek za vzdělávání v max. výši 200 Kč/hodina na každou
osobu pečující/v evidenci. Dále uhradí ubytování osob pečujících/v evidenci za předpokladu,
že se jedná o nocleh mezi 2 dny, kdy v každém dnu osoba pečující/v evidenci absolvuje min.
6 vzdělávacích hodin (6 x 60 minut). Za 1 dospělou osobu bude uhrazeno ubytování v max.
výši 500,- Kč/noc a za 1 dítě v max. výši 350,- Kč/noc.
Viz 4. Individuální konzultace s klíčovým pracovníkem nebo jiným odborníkem na dané téma
(nad rámec kontaktů s klíčovým pracovníkem) - náklady hradí poskytovatel;
Viz 5. Samostudium odborné literatury (pouze po předcházející domluvě s klíčovým
pracovníkem) - náklady hradí poskytovatel.
Úhrada cestovného při vzdělávání osob pečujících/v evidenci:
Poskytovatel hradí náklady na dopravu za vzděláváním osobám pečujícím/v evidenci, které by byly
vystaveny neúměrné finanční zátěži. Neúměrnou zátěží je rozuměn finanční náklad vyšší než 100,Kč/osobu (počítáno pro cestu z místa jejich faktického pobytu a zpět v rámci autobusové hromadné
dopravy). Na částku převyšující 100,- Kč může osoba pečující/v evidenci uplatnit žádost o výplatu
finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Při uplatnění tohoto nároku
bude kalkulace proplácené částky vycházet z aktuálního nákladu včetně přiznaných slev v rámci
veřejné autobusové dopravy8.

Touto formou nelze splnit celou zákonem stanovenou časovou dotaci vzdělávání, část vzdělávání je třeba
absolvovat účastí na společném či individuálním vzdělávání vedeném lektorem.
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6. Žádost o výplatu finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské
péče
Žádost o výplatu finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podává
osoba pečující/v evidenci na předepsaném formuláři (viz příloha). Kompletně vyplněný formulář
bude předán klíčovému pracovníkovi. Nárok na úhradu finančních prostředků osoba pečující/v
evidenci uplatní bezodkladně nejpozději do 60 kalendářních dnů od doby vzniku nákladu.
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