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1. Vzdělávání pěstounů
a) Vzdělávání pěstounů tvoří základní rámec povinností, kterou musí osoby pečující plnit. Osoby pečující mají zároveň
právo na to, vzdělávat se způsobem, který si sami vyberou a to zdarma. Do ročního data výročí dohody o výkonu
pěstounské péče, musí mít pěstouni splněno 24h vzdělávání, přičemž je možné, aby počtu těchto hodin dosáhli
kombinací všech nabízených forem vzdělávání. Pěstouni se vzdělávají v souladu s plánem vzdělávání.

1.1 Plán vzdělávání
a) Každý pěstoun (manželé společně, ale mohou i každý zvlášť) vypracovává společně s pracovníkem rodiny plán
vzdělávání. Tento plán zpracovávají pěstouni buď dokonce ledna každého roku nebo dokonce druhého měsíce po
uzavření dohody o výkonu pěstounské péče. Plán vzdělávání je závazný a vzdělávání musí probíhat podle jeho
platného znění. Pěstouni mohou požádat o přepracování plánu vzdělávání či jeho úplnou změnu i během roku
nebo k ní může dojít z důvodů, které nemůže ovlivnit ani pěstoun ani pověřená osoba. Veškeré změny v plánu jsou
pěstouni (ale naopak i pracovníci) povinni konzultovat s pracovníkem rodiny.
b) Plán vzdělávání se vyhodnocuje k ročnímu výročí dohody o výkonu pěstounské péče.

1.2 Formy vzdělávání
Spolek garantuje osobám pečujícím následující formy vzdělávání:
a) Víkend pro pěstouny s časovou dotací 12h vzdělávání
b) Víkend pro pěstouny s časovou dotací 24 h vzdělávání
c) Jednodenní vzdělávání s časovou dotací 8h
d) Individuální vzdělávání prostřednictvím online portálu vzdělávání a konzultací lektora (4,6 hodin).
e) Vzdělávání, které si zajistí sama osoba pečující mimo akce spolku.
f) Uznání vzdělávání ze studia či výkonu povolání

1.3Poplatky a proplácení nákladů – vzdělávání
a) V případě, že se pěstouni rozhodnou vzdělávat podle bodu 1.3 písmene a,b této směrnice, jedná se zpravidla o
pobytové akce (jedna nebo dvě noci), kdy spolek zajišťuje vzdělávání prostřednictvím externích lektorů (6 nebo 8h
denně), dále pak zajištění programu pro děti (hlídání ve formě krátkodobé péče podle směrnice 1/2018) a
ubytování. Pěstouni hradí jednorázový poplatek za každou osobu (pěstouny i děti), který je stanovený opatřením
ředitele (dostupné na webu), spolek nezajišťuje ani nehradí stravování, pouze catering během vzdělávání.
Maximální částka za hodinu vzdělávání pěstounů je účtována jako 200 Kč/h/osoba pěstouna nebo dle dohody
s lektory.
b) V případě, že se pěstouni rozhodnou vzdělávat podle bodu 1.3 písmene c, této směrnice, jedná se zpravidla o
sobotní semináře s dotací 8h, v prostorách spolku, kdy spolek hradí prostory pro vzdělávání, lektorné a catering
během vzdělávání. Spolek během tohoto vzdělávání automaticky nezajišťuje realizaci krátkodobé péče během
vzdělávání. Na požádání osoby pečující však spolek péči zajistí. Maximální částka za hodinu vzdělávání pěstounů je
účtována jako 200 Kč/h/osoba pěstouna nebo dle dohody s lektory.
c) V případě, že se pěstouni rozhodnou vzdělávat podle bodu 1.3 písmene d, této směrnice, jedná se zpravidla o
výběr témat v rámci portálu vzdělávání, kde si pěstouni shlédnou video, následně vypracují pracovní list a poté
uskuteční buď osobní nebo online konzultaci v délce (zpravidla) 2 h s lektorem. Spolek hradí náklady na správu,
údržbu a aktualizaci webu a lektorné. Maximální částka za hodinu vzdělávání pěstounů je účtována jako 500 Kč/h
osoba pěstouna nebo dle dohody s lektory.
d) V případě, že se pěstouni rozhodnou vzdělávat podle bodu 1.3 písmene e, této směrnice, jedná se zpravidla o
situaci, kdy si pěstouni vyberou vzdělávání u jiné organizace. Výběr vzdělávání musí být konzultován s pracovníkem
rodiny, v souladu s IPOD, potřebami rodiny a Plánem vzdělávání a Plánem spolupráce s pěstounskou rodinou.
Spolek v tomto případě může uhradit náklady na vzdělávání, zajištění krátkodobé péče (pouze po dobu vzdělávání)
a ubytování. V případě, že pěstouni budou chtít náklady proplatit, jsou povinni si podat žádost o proplacení
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nákladů spojených se vzděláváním (max. 200kč/h/osoba pěstouna) do poznámky žádosti uvedou i částku za
ubytování (max. 1000 kč/osoba), dále žádost o proplacení nákladů zajištěním krátkodobé péče (podle směrnice
1/2018). K žádostem připojí fakturu za vzdělávání, ubytování a krátkodobou péči a osvědčení. Tyto doklady musí
být vystaveny na jméno pěstounů, v případě, že budou na fakturační údaje spolku, spolek náklady neproplatí.
Veškeré náklady budou uhrazeny až po dodání platného osvědčení.
e) V případě, kdy si pěstouni v souladu s Plánem vzdělávání splní vzdělávání (například v rámci výkonu zaměstnání,
studia), mohou sociální pracovníci přistoupit k uznání povinných hodin vzdělávání pěstounů. K tomuto jsou
pěstouni povinni umožnit nahlédnout do výkazu splněných předmětů ev. se seznámit s odkladem osvědčujícím
absolvování 24h vzdělávání.

