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Přehled nákladů aktivit pro pěstouny a svěřené děti nabízených naší 

organizací platný od 1. 9. 2019 

 

S ohledem na novu instrukci ke státnímu příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 

359/1999 Sb. a kontrole čerpání dle zákona č. 320/2001 Sb. jsme byli nuceni dát i námi 

nabízené aktivity do souladu s touto instrukcí. V následující tabulce je přehled námi nejčastěji 

nabízených aktivit rozčleněných na položky uplatnitelné, částečně uplatnitelné a 

neuplatnitelné ze státního příspěvku - z dohody.  

 Uplatnitelné:  Vzdělávání pěstounů + ubytování do 1000 Kč za osobu/noc 
 Neuplatnitelné: Stravování pěstounů během vzdělávání     
 Uplatnitelné jen částečně: Stravování a ubytování dětí při zajištění krátkodobé péče a 
to i v průběhu vzdělávání. Vždy je na tyto položky doplatek, jehož výše však nesmí přesáhnout 
částku 1/30 příspěvku na úhradu potřeb daného dítěte na den. 
 
Z toho důvodu jsme přistoupili k úpravě rozpočtu jednotlivých aktivit, a jejich rozčlenění.  
   
 Vzdělávací semináře mají ve sloupci 2. a 3. koncové částky za vzdělávání s, nebo bez 
ubytování, kde není zahrnuta strava. Tyto částky by Vám měli být uhrazeny doprovodnou 
organizací. Strava je vyčíslena ve sloupci 4 a její zajištění je třeba domluvit a uhradit 
individuálně. V případě velké finanční zátěže pro rodinu nabízíme možnost příspěvku ve výši 
poloviny nákladů na úhradu stravy z našich dárcovských či jiných fondů na základě Vaší 
písemné žádosti. Pro pěstouny, kteří mají s námi uzavřenou dohodu, jsme schopni z těchto 
fondů uhradit stravu v plné výši. 
  
 Zajištění krátkodobé péče mají ve sloupci 2. a 3. koncové částky za celý balíček s, nebo 
bez ubytování a to včetně stravy. Klientům, kteří mají uzavřenou dohodu s naší organizací, 
budeme z ceny balíčku odečítat částky uvedené ve sloupci 4., které nelze z dohod proplatit, 
abychom dodrželi zmíněnou ministerskou instrukci. Tuto částku mají dle instrukce uhradit za 
děti pěstouni z úhrady potřeb svěřeného dítěte. O jakou částku sníží cenu balíčku jiné 
doprovodné organizace, respektive jaký podíl na stravě a ubytování připadne na pěstouny, 
které my nedoprovázíme, nemůžeme nijak ovlivnit. 
 
Tímto se omlouváme za ne snadno pochopitelné změny, ale věříme, že si do budoucna na ně 
všichni zvykneme. 
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Náklady na vzdělávání v organizaci 
 Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z. ú. 

Platné od 1. 9. 2019 
Možné hradit 

z dohody   
Možné hradit 

z dohody   

 
Není možné hradit z 
dohody    

  
Vzdělávání dle zákona 359/1999 Sb. hrazeno ze státního 
příspěvku skrze doprovodnou organizaci 

Vzdělávání s 
ubytováním 
bez stravy 

Vzdělávání 
bez ubytování 
a bez stravy 

 
Stravování nutno domluvit 

a objednat individuálně   

  Jednodenní seminář - 8 hodin vzdělávání    1 760,00 Kč 125,00 Kč     

  Víkendový  seminář - 16 hodin vzdělávání (so-ne)  3 700,00 Kč 3 200,00 Kč 375,00 Kč   

  Víkendový  seminář - 24 hodin vzdělávání (pá-ne)  5 680,00 Kč 4 800,00 Kč 500,00 Kč   

      

 

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

 

 

 

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

 

 

 

Individuální vzdělávání akreditovaným lektorem pro NRP 
– v místě bydliště – 1 rodina/ 1 hodina   450,00 Kč 

 

 

      

   

Náklady na krátkodobou péči v organizaci 
 Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. 

Platné od 1. 9. 2019 

Možné hradit 
z dohody 
částečně 

Možné hradit 
z dohody 
částečně 

Vždy spoluúčast až do 

výše 1/30 příspěvku na 
úhradu potřeb daného 

dítěte na den.   

 

Zajištění krátkodobé péče dle § 47 odst. 2  
 

Péče o děti + 
strava a 

ubytování 

Péče o děti + 
strava bez 
ubytování 

Doplatek pro klienty s 
dohodou u nás na jedno 

dítě  
 Zajištění krátkodobé péče v průběhu vzdělávání 8 hodin   880,00 Kč                50,00 Kč  

 Zajištění krátkodobé péče v průběhu vzdělávání 16 hodin 2 280,00 Kč 1840,00 Kč 200,00 Kč               75,00 Kč  

  Zajištění krátkodobé péče v průběhu vzdělávání 24 hodin 3 600,00 Kč 2 720,00 Kč 300,00 Kč              100,00Kč      

   

Možné hradit 
z dohody 

 

 

 

Zajištění krátkodobé péče o děti pracovníkem organizace 
– v sídle organizace - za 1 dítě/1 hod (za každé další dítě + 
50 Kč)   150,00 Kč 

 

 

 

Zajištění krátkodobé péče o děti pracovníkem organizace 
– v rodině klienta - za 1 dítě/1 hod (za každé další dítě + 
50 Kč)  220,00 Kč 

 

 

        
 

  
 

Konkrétní termíny a podrobnosti, včetně nabídky dalších volnočasových aktivit 

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

www. pestvys.cz 


