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Směrnice o rozsahu služeb  
poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče 

Most ke vzdělání - Bridge to education, z. s 
Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina 

vydává níže uvedeného dne tuto: 

SMĚRNICI O ROZSAHU SLUŽEB  
poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče 

Preambule 
Z prostředků státního příspěvku na výkon pěstounské péče mohou být hrazeny pouze věcné výdaje 
s poskytováním pomoci a zajišťováním služeb pro pěstouny, vyplývající z práv a povinností těchto 
osob, které jsou konkretizovány v dohodě a výkonu pěstounské péče a v návaznosti na tuto dohodu 
v této Směrnici o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče. 
Jedná se především o služby, které pěstouni nebo dítě potřebují právě proto, že se jedná o dítě 
v náhradní rodinné péči. Zajišťují se především takové služby, které pomohou zkvalitnit pěstounskou 
péči a budou předcházet jejímu selhávání. 

Článek 1 
Konzultace výkonu pěstounské péče s klíčovým pracovníkem v rodině. 

Tato služba se poskytuje bez úhrady ze strany pěstounů po dohodě s přiděleným klíčovým 
pracovníkem. Přidělený klíčový pracovník pěstounské rodině je zároveň osobou, která společně 
s pěstouny plánuje a realizuje služby poskytovaných při výkonu pěstounské péče. 

Článek 2 
Pomoc při zajištění krátkodobé osobní péče o svěřené dítě po dobu, kdy je kterýkoli 

z pěstounů nebo oba uznáni za dočasně práce neschopné nebo při ošetřování osoby blízké 

(1) V případě, pečuje-li o dítě jeden z rodičů, nastupuje nejdříve povinnost druhého manžela nebo 
partnera rodiče dítěte podílet se na péči o svěřené dítě. To platí i pro toho, kdo s rodičem dítěte žije, 
aniž s ním uzavřel manželství nebo registrované partnerství, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti (§ 
885 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

 (2) Poskytovaná pomoc spočívá v zajištění osobní asistence formou terénní služby v domácnosti v 
rozsahu nejvýše 8 hodin denně; služba se poskytuje nejdříve od 6.30 hod. ráno do 21 hod. večer 
po dohodě pěstounů s přiděleným klíčovým pracovníkem. Služba může být zajištěna též formou 
hlídání dětí mimo bydliště pěstounů.  

(3) Tato služba se poskytuje bez úhrady ze strany pěstounů v rozsahu max. 120 hod./ročně pro 
každou pěstounskou rodinu. 

(4) Při poskytnutí pomoci podle odst. 2 jsou pěstouni povinni hradit stravné dle vyúčtování 
provedeného poskytovatelem; při zajištění celodenního stravování (přesnídávka, oběd, svačina) 
může činit úhrada nejvýše 100,-Kč denně na jedno svěřené dítě (za přesnídávku a svačinu 30,-Kč a 
za oběd 40,- Kč).  

(5) Nad uvedený rozsah bude pěstounům poskytnuta pomoc při koordinaci a zajištění další 
krátkodobé péče o svěřené dítě, přičemž náklady na tuto další péči budou hrazeny ze strany 
pěstounů. 

(6) Pokud pěstouni nevyužijí službu podle odst. 2, může být hlídání dětí zajištěno jiným vhodným 
způsobem, a to v rozsahu max. 120 hod./ročně pro každou pěstounskou rodinu. V takovém případě 
jsou pěstounům hrazeny náklady na toto hlídání cenou v místě obvyklou, max. však ve výši 80,- Kč 
za každou i započatou hodinu. Úhrada stravného se neposkytuje.  
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(7) V případě hlídání podle odst. 6 jsou pěstouni povinni předložit jednak písemnou smlouvu 
o zajištění hlídání dětí k vyhotovení její kopie a dále pak následně potvrzení, které bude obsahovat 
minimálně tyto údaje: 
- identifikace hlídajícího, pěstouna a dítěte, 
- datum, kdy bylo hlídání poskytnuto a počet hodin, po které bylo hlídání poskytnuto, včetně 
uvedení přesného času, 
- výše odměny v Kč za hodinu, celková částka odměny za poskytnutí hlídání, potvrzení o zaplacení 
odměny.  
- Proplacení nákladů bude poskytnuto pěstounovi po doložení těchto podkladů 

(8) Službu podle odst. 2 a hlídání dětí podle odst. 6 lze vzájemně kombinovat, a to až do výše max. 
rozsahu 120 hod./ročně pro každou pěstounskou rodinu. 

Článek 3 
Pomoc při zajištění krátkodobé osobní péče o svěřené dítě při narození vlastního dítěte 

(1) V případě, pečuje-li o dítě jeden z rodičů, nastupuje nejdříve povinnost druhého manžela nebo 
partnera rodiče dítěte podílet se na péči o svěřené dítě. To platí i pro toho, kdo s rodičem dítěte žije, 
aniž s ním uzavřel manželství nebo registrované partnerství, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti (§ 
885 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

 (2) Poskytovaná pomoc spočívá v zajištění bezplatné osobní asistence formou terénní služby 
v domácnosti v rozsahu nejvýše 8 hodin denně; služba se poskytuje nejdříve od 6.30 hod. ráno do 21 
hod. večer po dohodě pěstounů s klíčovým pracovníkem. Služba může být zajištěna též formou 
hlídání dětí mimo bydliště pěstounů.  

(3) Tato služba se poskytuje bez úhrady ze strany pěstounů v rozsahu max. 40 hod./ročně pro každou 
pěstounskou rodinu. 

(4) Při poskytnutí pomoci podle odst. 2 jsou pěstouni povinni hradit stravné dle vyúčtování 
provedeného poskytovatelem; při zajištění celodenního stravování (přesnídávka, oběd, svačina) 
může činit úhrada nejvýše 100,-Kč denně za svěřené dítě (za přesnídávku a svačinu 30,-Kč a za oběd 
40,-Kč).  
(5) Nad uvedený rozsah bude pěstounům poskytnuta pomoc při koordinaci a zajištění další 
krátkodobé péče o svěřené dítě, přičemž náklady na tuto další péči budou hrazeny ze strany 
pěstounů. 

(6) Pokud pěstouni nevyužijí službu podle odst. 2, může být hlídání dětí zajištěno jiným vhodným 
způsobem, a to v rozsahu max. 40 hod./ročně pro každou pěstounskou rodinu. V takovém případě 
jsou pěstounům hrazeny náklady na toto hlídání cenou v místě obvyklou, max. však ve výši 80,- Kč 
za každou i započatou hodinu. Úhrada stravného se neposkytuje. 

(7) V případě hlídání podle odst. 6 jsou pěstouni povinni předložit jednak písemnou smlouvu 
o zajištění hlídání dětí k vyhotovení její kopie a dále pak následně potvrzení, které bude obsahovat 
minimálně tyto údaje: 
- identifikace hlídajícího, pěstouna a dítěte, 
- datum, kdy bylo hlídání poskytnuto a počet hodin, po které bylo hlídání poskytnuto, včetně 
uvedení přesného času, 
- výše odměny v Kč za hodinu, celková částka odměny za poskytnutí hlídání, potvrzení o zaplacení 
odměny.  
- Proplacení nákladů bude poskytnuto pěstounovi po doložení těchto podkladů 

(8) Službu podle odst. 2 a hlídání dětí podle odst. 6 lze vzájemně kombinovat, a to až do výše max. 
rozsahu 120 hod./ročně pro každou pěstounskou rodinu. 
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Článek 4 
Pomoc při zajištění krátkodobé osobní péče o svěřené dítě při vyřizování nezbytných 

osobních záležitostí. 

(1) V případě, pečuje-li o dítě jeden z rodičů, nastupuje nejdříve povinnost druhého manžela nebo 
partnera rodiče dítěte podílet se na péči o svěřené dítě. To platí i pro toho, kdo s rodičem dítěte žije, 
aniž s ním uzavřel manželství nebo registrované partnerství, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti (§ 
885 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

 (2) Poskytovaná pomoc spočívá v zajištění bezplatné osobní asistence formou terénní služby 
v domácnosti v rozsahu nejvýše 8 hodin denně; služba se poskytuje nejdříve od 6.30 hod. ráno do 21 
hod. večer po dohodě pěstounů s klíčovým pracovníkem. Služba může být zajištěna též formou 
hlídání dětí mimo bydliště pěstounů.  

(3) Tato služba se poskytuje bez úhrady ze strany pěstounů v rozsahu max. 24 hod./ročně pro každou 
pěstounskou rodinu. 

(4) Při poskytnutí pomoci podle odst. 2 jsou pěstouni povinni hradit stravné dle vyúčtování 
provedeného poskytovatelem; při zajištění celodenního stravování (přesnídávka, oběd, svačina) 
může činit úhrada nejvýše 100,-Kč denně za svěřené dítě (za přesnídávku a svačinu 30,-Kč a za oběd 
40,-Kč). 

(5) Nad uvedený rozsah bude pěstounům poskytnuta pomoc při koordinaci a zajištění další 
krátkodobé péče o svěřené dítě, přičemž náklady na tuto další péči budou hrazeny ze strany 
pěstounů. 

(6) Vyřizováním nezbytných záležitostí se pro účely poskytnutí pomoci podle odst. 2 rozumí 
doložitelné jednání na správních úřadech, účast na jednání u soudu apod., na nichž povinnost účasti 
vyplývá pěstounovi z právního předpisu, nebo zdravotní vyšetření, lékařský zákrok apod., Po dohodě 
s klíčovým pracovníkem je možná pomoc i při vyřizování jiných záležitostí. Za vyřizování osobních 
záležitostí se však nikdy nepovažuje pracovní cesta. 

 (7) Pokud pěstouni nevyužijí službu podle odst. 2, může být hlídání dětí zajištěno jiným vhodným 
způsobem, a to v rozsahu max. 24 hod./ročně pro každou pěstounskou rodinu. V takovém případě 
jsou pěstounům hrazeny náklady na toto hlídání cenou v místě obvyklou, max. však ve výši 80,- Kč 
za každou i započatou hodinu. Úhrada stravného se neposkytuje. 

(8) V případě hlídání podle odst. 7 jsou pěstouni povinni předložit jednak písemnou smlouvu 
o zajištění hlídání dětí k vyhotovení její kopie a dále pak následně potvrzení, které bude obsahovat 
minimálně tyto údaje: 
- identifikace hlídajícího, pěstouna a dítěte, 
- výše odměny v Kč za hodinu, celková částka odměny za poskytnutí hlídání, potvrzení o zaplacení 
odměny.  
- Proplacení nákladů bude poskytnuto pěstounovi po doložení těchto podkladů 

 (9) Službu podle odst. 2 a hlídání dětí podle odst. 6 lze vzájemně kombinovat, a to až do výše max. 
rozsahu 24 hod./ročně pro každou pěstounskou rodinu. 

Článek 5 
Pomoc při zajištění krátkodobé osobní péče o svěřené dítě při úmrtí osoby blízké 

(1) V případě, pečuje-li o dítě jeden z rodičů, nastupuje nejdříve povinnost druhého manžela nebo 
partnera rodiče dítěte podílet se na péči o svěřené dítě. To platí i pro toho, kdo s rodičem dítěte žije, 
aniž s ním uzavřel manželství nebo registrované partnerství, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti (§ 
885 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

(2) Poskytovaná pomoc spočívá v zajištění bezplatné osobní asistence formou terénní služby 
v domácnosti v rozsahu nejvýše 8 hodin denně; služba se poskytuje nejdříve od 6.30 hod. ráno do 21 
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hod. večer po dohodě pěstounů s klíčovým pracovníkem. Služba může být zajištěna též formou 
hlídání dětí mimo bydliště pěstounů.  

(3) Tato služba se poskytuje bez úhrady ze strany pěstounů v potřebném nezbytném rozsahu po 
dohodě s klíčovým pracovníkem. 

(4) Při poskytnutí pomoci podle odst. 2 jsou pěstouni povinni hradit stravné dle vyúčtování 
provedeného poskytovatelem; při zajištění celodenního stravování (přesnídávka, oběd, svačina) 
může činit úhrada nejvýše 100,-Kč denně za svěřené dítě (za přesnídávku a svačinu 30,-Kč a za oběd 
40,-Kč). 

(5) Nad uvedený rozsah bude pěstounům poskytnuta pomoc při koordinaci a zajištění další 
krátkodobé péče o svěřené dítě, přičemž náklady na tuto další péči budou hrazeny ze strany 
pěstounů. 

(6) Pokud pěstouni nevyužijí službu podle odst. 2, může být hlídání dětí zajištěno jiným vhodným 
způsobem, a to v potřebném nezbytném rozsahu po dohodě s klíčovým pracovníkem. V takovém 
případě jsou pěstounům hrazeny náklady na toto hlídání cenou v místě obvyklou, max. však ve výši 
80,- Kč za každou i započatou hodinu. Úhrada stravného se neposkytuje. 

(7) V případě hlídání podle odst. 6 jsou pěstouni povinni předložit jednak písemnou smlouvu 
o zajištění hlídání dětí k vyhotovení její kopie a dále pak následně potvrzení, které bude obsahovat 
minimálně tyto údaje: 
- identifikace hlídajícího, pěstouna a dítěte, 
- výše odměny v Kč za hodinu, celková částka odměny za poskytnutí hlídání, potvrzení o zaplacení 
odměny.  
- Proplacení nákladů bude poskytnuto pěstounovi po doložení těchto podkladů 

Článek 6 
Pomoc při zajištění respitní péče  

(1) Poskytovaná pomoc spočívá v pobytovém zajištění svěřených děti v období 14 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů v kalendářním roce.  

(2) Tato služba se v uvedeném rozsahu poskytuje bez úhrady ze strany pěstounů, pěstouni jsou však 
povinni hradit náklady na stravování svěřeného dítěte ve výši 100,- Kč denně za svěřené dítě.  

(3) Služba může být také zajištěna formou dětského tábora či podobnou aktivitou, na kterou přispívá 
poskytovatel za jedno svěřené dítě částku 3 000,- Kč. Nevyužijí-li pro svěřené dítě respitní péči 
v období kalendářního roku, vzniká pěstounům nárok na poměrnou část respitní péče v rozsahu 1 
dne za každý celý měsíc, po který o dítě nebo děti pečují. Není-li o dítě pečováno po celý kalendářní 
rok, vzniká pěstounům nárok na poměrnou část respitní péče v rozsahu 1 dne za každý celý měsíc, 
po který o dítě nebo děti pečují. V takovém případě přispívá poskytovatel na jedno svěřené dítě 
částkou 250,- Kč na měsíc.  

Článek 7 
Zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci 

(1) Pěstouni nebo svěřené děti a vlastní děti pěstounů (oprávněné osoby) mají právo společně nebo 
samostatně využít osobní konzultace, zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné 
pomoci alespoň jednou za 6 měsíců. Může se jednat o individuální terapii nebo supervizi pro pěstouna 
či pro dítě, o párovou terapii pěstounů nebo o terapii pro rodinu jako celek. Čerpány mohou být i další 
služby jako právní poradenství související s péčí o svěřené děti, finanční poradenství, odborná pomoc 
při vzdělávání a podobně. Tato činnost probíhá v prostorách Center DAR (Vrchlabí, Semily, Turnov) 
nebo u externích dodavatelů, případně v přirozeném prostředí dítěte. Zprostředkování se týká veškeré 
pomoci přesahující základní poradenství poskytované přiděleným klíčovým pracovníkem. 
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(2) Na aktivitu uvedenou v odst. 1 poskytovatel přispívá částkou max. 2. 400,- Kč ročně/pěstounská 
rodina. Je-li během roku překročena částka, kterou přispívá poskytovatel a je-li poskytovatelem 
odborné pomoci požadována úhrada, hradí službu nad uvedený rozsah pěstouni. V odůvodněných 
případech může na základě návrhu klíčového pracovníka ředitel centra rozhodnout o navýšení 
čerpaného rozsahu nebo překročení finančního příspěvku během roku. 

Článek 8 
Zvyšování znalostí a dovedností; vzdělávací plán 

(1) Základní průběžné vzdělávání pěstounů je zajišťováno v délce 24 hodin v době 12 kalendářních 
měsíců po sobě jdoucích.  

(2) Vzdělávací kurzy zajištěné prostřednictvím poskytovatele, jsou hrazeny poskytovatelem.  

(3) Individuální kurzy, dle zájmu pěstouna, jsou hrazeny cenou místně obvyklou v dané lokalitě, 
nejvýše je však uhrazen roční příspěvek 200 Kč, na hodinu vzdělávání pro pěstouna v maximálním 
rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Individuální kurzy budou 
zprostředkovány a hrazeny pouze po předchozím schválení klíčovým pracovníkem.  

Článek 9 
Účast na semináři a zprostředkování odborných poradenských aktivit pro pěstouny a děti 

v náhradní rodinné péči při víkendovém pobytu 

(1) Pěstounská rodina (pěstouni, svěřené i vlastní děti pěstounů) se může účastnit víkendového 
pobytu realizovaného poskytovatelem.  

(2) Semináře a odborné poradenské aktivity absolvované v rámci takového pobytu se započítávají do 
průběžného 24 hodinového vzdělávání pěstounů.  

(3) V rámci tohoto víkendového pobytu bude po dobu seminářů a odborných aktivit pro pěstouny 
zabezpečen pro svěřené děti i vlastní děti pěstounů vhodný program.  

(4) Ubytování a stravování (2x večeře, 2x snídaně, 2x oběd), bude hrazeno poskytovatelem v rámci 
akce. Účastnický poplatek činí částku 200,- Kč za zúčastněnou osobu.   

Článek 10 
Pomoc při prohlubování sounáležitost dítěte s osobami blízkými a významnými 

Podpora (zejména příprava, plánování, vyhotovení dohody a realizace samotných setkání) při 
realizaci kontaktu dítěte s osobami blízkými a významnými pro dítě se poskytuje bez úhrady ze strany 
pěstounů. Případné další služby se poskytují po dohodě s klíčovým pracovníkem. 

Článek 11 
Klubová setkávání a jiné kolektivní akce pořádané poskytovatelem 

Poskytovatel předpokládá organizaci a koordinaci dalších kolektivních akcí pěstounů v průběhu roku: 
sportovní setkání, kulturní akce, zájezdy atd. O těchto aktivitách budou pěstouni informováni a po 
dohodě s přiděleným klíčovým pracovníkem jim bude umožněna účast za cenu nákladů. 

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice je účinná nabývá účinnosti dne 01. 01. 2022 

 

V Semilech dne 16. 12. 2021    ................................................... 

        Bc. Lubomír Vlach 
       ředitel Centra náhradní rodinné péče  
          Domov a rodina 


