Novinky v projektu Odlehčení

Odlehčení:
Odlehčení je služba, při níž mají rodiny právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče (minimálně soustavná 4 hodinová denní péče) o svěřené děti starších
dvou let (vyplývá z § 47a odst. 2 písm. b zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní
ochraně dětí) v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v daném kalendářním roce.
1. v rámci této služby poskytovatel (Rozum a Cit, z. s., dále RaC) realizuje víkendové a v případě zájmu týdenní pobyty pro děti.
2. vytipovává a připravuje osoby vhodné pro zajištění odlehčení, koordinuje seznámení pěstounské rodiny s osobou poskytující odlehčení tak,
aby to pro dítě bylo bezpečné a srozumitelné.
3. poskytuje každý rok pro dítě určitý finanční obnos, který je možné využít na proplacení např.: tábora, školy v přírodě, nebo individuálního
hlídání. Individuální hlídání znamená hlídání jednoho dítěte, či sourozenců jednou osobou (např. děti hlídá osoba rodině blízká).
Z finančního obnosu není možné platit kroužky ani doučování.
V rámci interních pravidel má pěstounská rodina na jedno svěřené dítě starší dvou let
možnost čerpat 5000 Kč na rok 2017.
Pěstounská rodina s penězi hospodaří tak, aby z nich pokryla 14 dní určených na dovolenou pěstounů. Tuto částku lze využít na zajištění individuálního hlídání dětí nebo
pobytových akcí spojených se zajištěním hlídání dětí. Pěstounská rodina bez ohledu na
to, kolik dětí má v péči, může využít na individuální hlídání pouze 5000 Kč za rok. Pokud má rodina více členů, či se v rodině vystřídají děti, tak při vyčerpání částky
5000 Kč na individuální hlídání za rodinu, může být využité proplacení skupinových
aktivit RaC, či škol v přírodě, táborů apod. Rodina nemusí využít individuální hlídání
a celou částku může využít na skupinové akce pro děti. Za akce odlehčení RaC se mimo daný peněžní příspěvek na jídlo (výlet zdarma, víkend 400 Kč - max. 1000 Kč rodina, tábor 1000 Kč) na akci z uvedené částky na rok strhávají částky dle výběru akce: za výlet se z částky strhává 200 Kč, za víkend 400 Kč a za tábor 800 Kč.
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Například:
Rodina Novákových má v pěstounské péči 3 děti – Ondru 13 let, Kubu 8 let a Anetu
6 let. Na každé dítě má rodina právo vyčerpat 5 000 kč za rok 2017 (dohromady tedy
15 000 kč za rok 2017).
V době týdenní dovolené pěstounů byly všechny tři děti hlídány kamarádkou paní
Novákové, která s námi předem uzavřela Dohodu o provedení práce a po proběhlém
hlídání do konce následujícího měsíce poslala Záznam z hlídání. Kamarádce paní
Novákové bylo proplaceno 5000 kč za individuální hlídání. Jiné individuální hlídání už
nemůže být proplaceno. Aneta jela na školku v přírodě a oba kluci na školu v přírodě.
Po školce a škole v přírodě Novákovi vyplnili a odevzdali průvodci Žádost o poskytnutí
peněžního příspěvku s potvrzením o zaplacení. Novákovým bylo proplaceno 7200 Kč.
Všechny 3 děti se zúčastnily víkendu organizovaným RaC, za každé dítě bylo z částky
strženo 400 Kč, dohromady tedy 1200 Kč. Ondra a Kuba jely ještě na letní tábor RaC
a rodině bylo strženo 800 Kč za každé dítě, dohromady tedy 1600 Kč. Rodina
Vyčerpala celý příspěvek na odlehčení.

Přehledná tabulka výše popsaného příkladu:
Čerpání 15000 Kč rodinou Novákových
-

5000 individuální hlídání všechny tři děti

-

3000 školka v přírodě pro Anetu

-

4 200 škola v přírodě pro Ondru a Kubu

-

1200 víkend RaC pro všechny tři děti plus příspěvek na víkend 1000 Kč

-

1600 letní tábor RaC pro Ondru a Kubu plus příspěvek na tábor 2000 Kč

Rodina nemá právo na proplacení dalších aktivit spadajících pod službu Odlehčení
v daném kalendářním roce.
Pro proplacení individuálního hlídání je třeba se dopředu domluvit s průvodcem
a předat mu kontakt na hlídající osobu, která nesmí mít stejné trvalé bydliště jako
pěstoun. Tato osoba musí mít dopředu před samotným hlídáním s naší organizací
uzavřenou Dohodu o provedení práce. Po proběhlém hlídání hlídající osoba do konce
následujícího měsíce zašle Zápis z odlehčení, na jehož základě jí bude proplacená
domluvená suma. Nedodržení těchto podmínek je důvod k neproplacení služby.
Proplacení aktivit v jiných organizacích, či škole probíhá po zaplacení aktivity pěstouny
a účasti dítěte na akci. Pěstoun vyplní Žádost o poskytnutí peněžního příspěvku
s potvrzením s potvrzením o zaplacení. Za jiných podmínek nemůže být aktivita
proplacena.
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Respit:
a) Poskytovatel se zavazuje pěstounům poskytnout podporu při zajištění osobní péče o svěřené děti,
1. po dobu, kdy bude pěstoun vychovávající děti sám, případně oba pěstouni zároveň uznáni za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké,
2. při narození vlastního dítěte,
3. při vyřizování nezbytných záležitostí (např. účast u soudu, vyšetření či
lékařský zákrok, jednání na úřadě spojené s výkonem pěstounské péče,
povinné vzdělávání pěstounů (dále „VTS“),
4. při úmrtí osoby blízké.
Pěstoun se musí pokusit všemi možnostmi zajistit hlídání svými přirozenými zdroji
(člen domácnosti, rodina, dát dítě ke kamarádovi, kam normálně chodí apod.), případně důvod potřeby respitu naplánovat tak, aby nebylo třeba proplacení služby
(např. jde k lékaři, k soudu apod., když je dítě ve školce, škole, na kroužku, na táboře…). Až opravdu poslední možností je proplacení respitu RaC.
Při proplacení respitu RaC je potřeba, aby bylo proplacení dopředu domluvené (pokud
to daná situace umožňuje) a uzavřená Dohoda o provedení práce s osobou, která bude respit vykonávat. Pěstoun je povinen doložit poskytovateli potvrzení od organizací/úřadů/lékařů o situaci vyžadující respit, stačí mít uvedené datum, důvod návštěvy,
razítko a podpis (nemusí to být oficiální potvrzení, za které je v některých případech
potřeba platit). Toto potvrzení společně se Zápisem z ODL musí být předáno vedoucímu Odlehčení do konce následujícího měsíce, kdy situace vyžadující respit proběhla.
Nedodržení těchto podmínek je důvod k neproplacení služby.
Sazby respit:
Krátkodobý respit: 100 Kč/ hod
Sazby u dlouhodobého repitu:
Proplácí se pouze tři týdny, při delším kontinuálním respitu je potřeba se domluvit
s vedoucím doprovázení.
První týden: 500 Kč/ den
Druhý týden a třetí týden: 250 Kč/ den
Podrobněji bude vše domluveno a vysvětleno při vyjednávání jednotlivých služeb
s průvodcem a vedoucím Odlehčení.
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