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1. Respitní péče
a) Respitní péče tvoří nedílnou součást služeb, které jsou pověřené osoby povinné poskytovat pěstounům, se kterými
mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Každá pěstounská rodina má v souladu se ZSPOD právo čerpat
minimálně 14 dní respitní péče, přičemž manželé jsou povinni tuto respitní péči čerpat společně. Využitím respitní
péče pěstouni dobrovolně čerpají dny volna, které jim garantuje ZSPOD. Respitní péče je dobrovolná, nikoliv
povinná. Nevyčerpaná respitní péče za rok se do dalšího roku nepřevádí. Respitní péče se poskytuje pěstounským
rodinám, které mají děti starší 2 let. Pěstouni mají právo podat žádost o rozšíření dnů počtu respitní péče k rukám
ředitele, který jejich žádost posoudí a do 30 dnů rozhodne. Čerpání (resp. forma) respitní péče musí v souladu
s IPOD dítěte a Plánem spolupráce s pěstounskou rodinou.

1.1 Formy respitní péče
Pěstouni mají právo využít čtyřech základních forem (včetně možnosti kombinace) respitní péče mezi které patří
zejména:
a) Respitní akce pořádané spolkem Vesta Pardubice z.s. a to zpravidla jednodenní, víkendové a letní pobyty.
b) Tábory, školy v přírodě a jiné pobytové akce, které se pěstouni rozhodnou využít místo pobytových a ambulantních
akcí organizovaných spolkem.
c) Příměstské tábory či jiné ambulantní formy respitní péče.
d) Hlídání osob, které určí pěstouni jako osoby, které za ně převezmou péči v době čerpání jejich respitního volna,
krom osob, které mají k dětem přímou či nepřímou vyživovací povinnost.

1.2 Poplatky a náklady spojené s respitní péčí
a) Pěstouni jsou povinni v souladu s normativní instrukcí MPSV k čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské
péče uhradit poskytovateli (v případě akcí pořádaných spolkem) příspěvek na stravu a organizaci akce. Spolek
zajišťuje prostory, dopravu (na vybrané akce), program a osoby, které realizují dohled a zajišťují péči o děti, které
se účastní akce. Výše příspěvku je pro každý rok stanovena opatřením ředitele (dostupné na webových stránkách).
b) V případě, kdy se pěstouni rozhodnou čerpat respitní péči formou podle této směrnice bodu 1.1 písmene b,c
mohou si podat žádost o proplacení nákladů spojených s respitní péčí. K žádosti o proplacení nákladů spojených
s respitní péče podle této směrnice bodu 1.1 písmene b,c jsou pěstouni povinni doložit doklad o zaplacení (fakturu
nebo jiný daňový doklad se jménem pěstounům nebo nezletilého dítěte). Tento doklad nesmí být vystaven
s fakturačními údaji spolku, z čehož vyplývá, že pěstouni si nejdříve náklady uhradí a následně žádají o jejich
proplacení. Výše příspěvku je stanovena opatřením ředitele a v souladu s cenou obvyklou v daném místě a čase
po odečtu povinného příspěvku (strava a organizace). O proplacení nákladů rozhodne spolek do 30 dnů od podání
žádosti.
c) K žádosti o proplacení nákladů spojených s respitní péčí podle této směrnice bodu 1.1 písmene d jsou pěstouni
povinni doložit smlouvu o hlídání (vzor dostupný na webu organizace) Výše příspěvku je stanovena opatřením
ředitele a v souladu s cenou obvyklou v daném místě a čase po odečtu povinného příspěvku (strava a organizace).
O proplacení nákladů rozhodne spolek do 30 dnů od podání žádosti.

1.3 Výpočet vyčerpaných dnů respitní péče
a) Za vyčerpaný den respitní péče se v souladu s Normativní instrukcí MPSV k čerpání státního příspěvku na výkon
pěstounské péče považuje každý započatý den, i kdyby se mělo jednat jen o část dne (například první a poslední
den letního pobytu).
b) Výpočet vyčerpaných dnů respitní péče se eviduje k výročí dohody o výkonu pěstounské péče.

2. Krátkodobá péče
a) Krátkodobou péčí rozumíme zajištění péče o nezletilé dítě v době, kdy o něj nemůže osoba pečující osobně
pečovat, a to z důvodů stanovených ZSPOD (úmrtí v rodině, pracovní neschopnost pěstouna, příchod dalšího

Vesta Pardubice z.s.
Čepí 38, 533 32
IČO: 06282474

Tel: + 420 732 207 344
Email: cermak.vesta@email.cz
Web: www.vestapardubice.cz

dítěte), spolek rozšiřuje tento okruh například ještě o jednání s úřady, soudy, PČR, o dobu, kdy se osoba pečující
vzdělává, a i další okruhy situací, které posoudí po konzultaci sociální pracovník rodiny. Krátkodobou péči lze čerpat
pouze v souladu s IPOD a Plánem spolupráce s pěstounskou rodinou. Krátkodobou péčí rozumíme zajištění péče
v řádu hodin nikoliv dní, není časově omezena. Pěstounům se doporučuje, aby o plánovaných čerpáních
krátkodobé péče v dostatečném předstihu informovali sociálního pracovníka rodiny.

2.1 Formy zajištění krátkodobé péče
a) Skupinové zajištění krátkodobé péče při realizaci vzdělávací akce
b) Individuální zajištění krátkodobé péče zaměstnancem pověřené osoby
c) Individuální zajištění krátkodobé péče vytipovanou osobou

2.2 Poplatky a náklady spojené s krátkodobou péčí
a) V případě, kdy se pěstouni rozhodnou čerpat krátkodobou péči v souladu s bodem č. 2.1 písmenem a této
směrnice spolek zajistí osoby, které převezmou péči o děti a program pro ně (například při vzdělávacím víkendu),
avšak nezajišťuje stravování ani pitný režim dětí, to si musí pěstouni zajistit ze svých zdrojů.
b) V případě, kdy se pěstouni rozhodnou čerpat krátkodobou péči v souladu s bodem č. 2.1 písmenem b této
směrnice spolek zajistí osoby, které převezmou péči o děti nikoliv již program, stravování ani pitný režim dětí, to
si musí pěstouni zajistit ze svých zdrojů. Zajištění krátkodobé péče podle tohoto písmene probíhá nejčastěji
v prostorách spolku nebo na jiném místě, pokud se tak zaměstnanec spolku dohodne s osobou pečující.
Zaměstnanec spolku může odmítnout zajištění krátkodobé péče v prostorách, které podle něj nebudou vyhovující
(například domácnost pěstounů bez přítomnosti pěstounů).
c) V případě, kdy se pěstouni rozhodnou čerpat krátkodobou péči v souladu s bodem č. 2.1 písmenem c této
směrnice spolek prostřednictvím sociálního pracovníka rodiny pomůže vytipovat osobě pečující vhodnou osobu,
která by mohla převzít péči o dítě, se kterou následně pěstoun může sepsat smlouvu o hlídání a požádat o
proplacení nákladů spojených s čerpáním krátkodobé péče. O této žádosti rozhodne spolek do 30 dnů od podání
žádosti. Výše příspěvku na zajištění krátkodobé péče je dána opatřením předsedy spolku.

2.3 Výpočet hodin respitní péče
a) Krátkodobá péče se vypočítává podle každé započaté hodiny jejího čerpání, i kdyby nebyla dočerpána zcela.

2.4 Zkoumání odůvodněnosti čerpání krátkodobé péče
a) V případě, kdy se pěstoun rozhodne čerpat krátkodobou péči (jako je například vzdělávání u jiné organizace, soudní
či jiné úřední jednání, pracovních neschopnost), kdy se nejedná o čerpání v rámci akcí spolku, je pěstoun povinen
doložit nebo jinak osvědčit, že splnil zákonné nároky na čerpání krátkodobé péče (například nahlédnutím do
protokolu z jednání, rozhodnutí o pracovní neschopnosti atp.) ev. doložit čestné prohlášení (například o tom, že
byl na plánovaném vyšetření atp.).

