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VNITŘNÍ PŘEDPIS 1 
vztahující se k Dohodám o výkonu PP a PPPD k proplácení vzdělávání osob pečujících a 

dlouhodobých odlehčovacích pobytů pro děti 

Na základě provedené kontroly dne 16.9.2015 a doporučení kontrolní komise z Úřadu práce ohledně 

čerpání účelně vynakládaných prostředků, v rámci čerpání státní dotace z Dohod o výkonu PP a PPPD, 

vztahujících se konkrétně na proplácení vzdělávání osob pečujících a dlouhodobých odlehčovacích 

pobytů pro jim svěřené děti je od 1.10.2015 uveden v platnost tento vnitřní předpis č.1. Aktualizace 

proběhla 21.6.2018. 

 

Pokyny k proplácení vzdělávání pečujících osob 

Co je třeba doložit při vzdělávání u jiné organizace: 

1. Žádost o proplacení vzdělávání s tím, že se pečující osoby musí napřed dohodnout se svým 

klíčovým pracovníkem, v jaké výši čerpání bude možné, či zda bude požadována spoluúčast. 

Žádost musí být vyplněna celá, i s číslem účtu, kam finanční prostředky budeme zasílat a 

uvedením, kdo je majitel účtu a musí být vlastnoručně podepsaná. Žádost je dobré doručit se 

14 denním předstihem, před uskutečněným vzděláváním.  

2. K žádosti je vždy třeba doložit pozvánku, kde je vyznačeno – datum konání vzdělávání, místo 

vzdělávání, celková cena za vzdělávání, počet vzdělávacích hodin, které budou následně 

uvedeny na osvědčení, jména lektorů a téma vzdělávání. 

3. Vzdělávání je třeba zaplatit a doložit dokladem o zaplacení vzdělávání (potvrzení vystavené 

pořádající organizací či bankovní výpis, z něhož bude zřejmé, že úhradu provedla osoba 

pečující a komu byla platba odeslána) 

4. Před samotným proplacením je třeba doložit osvědčení ze vzdělávání s vyznačením – názvu 

pořádající organizace, s počtem vzdělávacích hodin, s termínem vzdělávání, na jaké téma 

vzdělávání proběhlo, s podpisem lektora/ů. 

Pozor! Nesmíme proplácet noclehy a stravování klientů pokud není v jednotlivých po sobě jdoucích 

dnech odučeno alespoň 6 hodin! Prosím, doložte nám časový harmonogram, pokud není součástí 

pozvánky. Prosíme cenu za pobyt, stravu a vzdělávání nechat v jednom balíčku, nerozpoložkovávat ji. 

 

Co je třeba doložit při vzdělávání u naší organizace: 

1. Vyplnit přihlášku, kde budou uvedena jména a příjmení osob přihlašujících se na vzdělávání a 

jména a příjmení dětí, které berete s sebou a potřebujete pro ně dozor během vzdělávání.  
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Součástí přihlášky je i žádost o úhradu vzdělávání a hlídání dětí z dohody o výkonu PP či 

PPPD.                                                 

Tato úhrada probíhá vnitřním převodem v rámci organizace. 

 

Pokyny k proplácení dlouhodobých odlehčovacích pobytů (táborů dětí) 

Co je třeba doložit při odlehčovacích pobytech u jiné organizace: 

1. Žádost o proplacení odlehčovacích pobytů / táborů a to na každé dítě samostatně s tím, že 

se pečující osoby musí napřed dohodnout se svým klíčovým pracovníkem, v jaké výši čerpání 

bude možné, či zda bude požadována alespoň nějaká minimální spoluúčast. Žádost musí být 

vyplněna celá, i s číslem účtu, majitelem účtu a vlastnoručně podepsaná. Žádost se podává 

minimálně 14 dní před uskutečněným pobytem/táborem. Datum na žádosti musí předcházet 

odlehčovacímu pobytu dětí. 

2. K žádosti je vždy třeba doložit pozvánku, kde je vyznačeno – kdo tábor organizuje (telefonní 

spojení na organizátora), datum konání tábora/pobytu, místo jeho konání, s vyznačením 

celkové ceny za pobyt/tábor. Cenu nechte v balíčku, nerozpoložkovávejte ji, nemohli bychom 

proplatit stravu a pobyt, ale jen samotné hlídání dětí. Pokud to je v jedné sumě, je úhrada 

možná. 

3. Tábor či pobyt je třeba zaplatit a doložit doklad o zaplacení (potvrzení o platbě v hotovosti 

vystavené pořádající organizací či bankovní výpis, z něhož bude zřejmé, že úhradu byla 

provedena a jmenovitě, za  které dítě a komu byla platba odeslána). 

4. Před proplacením je třeba doložit potvrzení o tom, že dítě na táboře/pobytu skutečně bylo a 

tábor či pobyt absolvovalo. Toto potvrzení musí být vystaveno a podepsáno (nejlépe i 

s razítkem) pořádající organizace (ale razítko není směrodatné). 

 

Co je třeba doložit při odlehčovacímu pobytu u naší organizace: 

1. Vyplnit přihlášku, kde budou uvedena jména a příjmení dětí, které přihlašujete na 

odlehčovací pobyt (respit). Součástí přihlášky je i žádost o úhradu odlehčovacího pobytu 

z dohody o výkonu PP či PPPD.                                                 

Tato úhrada probíhá vnitřním převodem v rámci organizace. 

K proplacení dlouhodobých odlehčovacích pobytů/ táborů pro děti a vzdělávání pečujících 

osob může dojít až ve chvíli, kdy budou doloženy všechny tyto požadované dokumenty. 

Dříve není možno výše uvedené aktivity proplatit! 

Za zpracování vnitřního předpisu č.1 dne 16.9.2015 a jeho aktualizaci 21.6.2018 je zodpovědný 

Aleš Dietrich - ředitel organizace  
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