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Přehled a ceny nejběžnějších služeb pro pěstouny nabízených naší organizací 

pro rok 2019 

 

          

  Ceník služeb organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina pro rok 2019       

          

  Vzdělávání dle zákona 359/1999 Sb.   
s 

ubytováním 
bez 

ubytování   

  Jednodenní kurz - 8 vzdělávacích hodin (s obědem)   1 760,00 Kč   

  Hlídání dětí s programem při jednodenním vzdělávání – 8 hodin (s obědem)   820,00 Kč   

  Víkendový  kurz - 16 vzdělávacích hodin (sobota-neděle) se stravou a ubytováním 3 700,00 Kč 3 200,00 Kč   

  Hlídání dětí s programem po dobu víkendového vzdělávání (16 hodin) 2 240,00 Kč 1 740,00 Kč   

 Víkendový  kurz - 24 vzdělávacích hodin (pátek-neděle) se stravou a ubytováním 5 300,00 Kč 4 400,00 Kč  

 Hlídání dětí po dobu víkendového vzdělávání 24 hod se stravou a ubytováním  3 560,00 Kč 2 660,00 Kč  

  Prázdninový vzdělávací pobyt – stanový tábor - 16 vzdělávacích hodin 3 520,00 Kč    

  Hlídání dětí s programem po dobu vzdělávání  2 000,00 Kč    

  Vzdělávání je možno absolvovat i po jednotlivých hodinách - cena za 1 hodinu   220,00 Kč   

  
Krátkodobé hlídání dětí respitním pracovníkem organizace – v sídle organizace - za 1 
dítě/1 hod (za každé další dítě + 50 Kč)   150,00 Kč   

 
Krátkodobé hlídání dětí respitním pracovníkem organizace – v rodině klienta - za 1 
dítě/1 hod (za každé další dítě + 50 Kč)  220,00 Kč  

 
Individuální vzdělávání akreditovaným lektorem pro NRP – v sídle organizace –  
rodina/ 1 hodina (pro nesmluvní klienty)  350,00 Kč  

 
Individuální vzdělávání akreditovaným lektorem pro NRP – v místě bydliště klienta –  
rodina/ 1 hodina (pro nesmluvní klienty)  450,00 Kč  

 
Individuální vzdělávání akreditovaným lektorem pro NRP – v sídle organizace – 
rodina/ 1 hodina (pro smluvní klienty – platba z dohody o výkonu PP)  350,00 Kč  

 
Individuální vzdělávání akreditovaným lektorem pro NRP – v místě bydliště klienta – 
rodina/ 1 hodina (pro smluvní klienty – platba z dohody o výkonu PP)  450,00 Kč  

          
 

Konkrétní termíny a podrobnosti, včetně nabídky dalších volnočasových aktivit 

pro děti, ale i celé rodiny, najdete na našich webových stránkách 

www. pestvys.cz 


