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VNITŘNÍ PŘEDPIS 3 
vztahující se k Dohodám o výkonu PP a PPPD k proplácení psychologické konzultace či pomoci 

 

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 psychologické konzultace a pomoci je od 1.1.2016 uveden 

v platnost tento vnitřní předpis č.3. Aktualizace proběhla 21.7.2018. 

 

Pokyny k proplácení psychologické konzultace 

Co je třeba doložit před proplacením: 

1. Žádost o proplacení psychologické konzultace či pomoci s tím, že se pečující osoba musí 

napřed dohodnout se svým klíčovým pracovníkem, zaprvé, zda je tuto konzultaci/pomoc 

možno proplatit a zadruhé v jaké výši bude čerpání možné. Žádost musí být vyplněna celá, i 

s číslem účtu, kam finanční prostředky budeme zasílat a je tam potřeba uvést, kdo je majitel 

účtu. Žádost musí být vlastnoručně podepsaná. Žádost je dobré doručit se 14 denním 

předstihem, před uskutečněným psychologickým sezením.  

2. K žádosti je vždy třeba doložit potvrzení od psychologa, kde bude uvedeno jméno osoby, 

které se psychologická pomoc týkala, datum, kdy konzultace proběhla a časová dotace po 

jakou byla poskytována. Dále pak je potřeba uvést, kolik bylo účtováno. Potvrzení bude 

orazítkované a podepsané psychologem. 

3. Za psychologickou konzultaci je nejlépe zaplatit v hotovosti a k proplacení doložit dokladem 

o zaplacení. Pokud jste zaplatili formou bankovního převodu, je třeba doložit bankovní výpis, 

ze kterého je patrné, že úhradu provedla osoba pečující a komu byla platba odeslána. 

 

K proplacení psychologické konzultace nebo pomoci může dojít až ve chvíli, když jsou  

doloženy všechny požadované dokumenty, dříve není možno tuto službu proplatit! 

 

Za zpracování vnitřního předpisu č.3 je zodpovědný 

Aleš Dietrich - ředitel  
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