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Pravidla a podmínky účasti na vzdělávacích akcích, 2019 

Na každý kalendářní rok připravujeme novou nabídku vzdělávacích akcí se zaměřením na 

zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě. Nezapomínáme přitom ani 

na taková zaměření, která se věnují přímo potřebám náhradních rodičů. V každém regionu, 

ve kterém působíme tak nabízíme v průměru 15 - 20 vzdělávacích akcí. Pro případ, že by 

naše nabídka přeci jen nedokázala pokrýt aktuální vzdělávací potřeby, umožňujeme i účast 

na vzdělávacích akcích u externích organizací. Očekáváme však, že hlavní podíl bude vždy 

tvořen naší nabídkou.   

 

1. Jaké druhy akcí nabízíme pro splnění vzdělávací povinnosti 

Za základní považujeme prezenční formy tematických a sdílecích vzdělávacích akcí. 

Každý pěstoun, který uzavřel dohodu s Rozumem a Citem využije tuto formu minimálně  

v rozsahu 6 hodin.  

Druh/forma vzdělávací akce Počet hodin, které se započítají 

Klub (tematický nebo sdílecí)  3 

Seminář 6 

Dvoudenní (víkendový) pobytový seminář 18 

Letní pobyt | Letní pobyt pro PPPD 24 | 22 

 

Doplňkově k prezenčním akcím můžeme svým dohodovým klientům nabídnout individuální 

vzdělávání, které může zahrnovat samostudium. Tuto formu může klient využít maximálně 

v rozsahu 8 hodin. Je určena především pro případ nepříznivého zdravotního stavu, trvání 

mimořádné situace v rodině anebo přítomnosti jiné objektivní překážky v plnění povinnosti 

"vzdělávat se" formou prezenční účasti na vzdělávacích akcích. 

Klient si může vzdělávací povinnost (do)plnit také ve formě účasti na setkáních podpůrných 

skupin. Rozsah využití této formy není limitován, ovšem jako plnění vzdělávací povinnosti 

může být uznáno maximálně 15 hodin (možnost účastnit se souběžně s tím i tematického 

vzdělávání až do rozsahu 24 hodin tím není nijak dotčena nebo omezena).  
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Uznány mohou být i hodiny strávené na supervizích a/nebo terapeutických sezeních  

v případě, že klient nemohl naplnit v daném období povinných 24 hodin vzdělávání jinou 

výše uvedenou formou. 

Vzdělávání pěstounů na přechodnou dobu 

Pěstouny na přechodnou dobu, tzv. "přechodkáře" vnímáme stran vzdělávacích potřeb jako 

skupinu vyžadující specifické složení vzdělávacího plánu, který povinně vyžaduje 2 hodiny 

individuální supervize a minimálně 6 hodin tematického vzdělávání každých 12 měsíců 

po sobě jdoucích. Zbylých 16 hodin vzdělávací povinnosti lze naplnit jakoukoli formou dle 

pravidel a možností uvedených výše.  

 

2. Platby a storno poplatky 

Všichni náhradní rodiče - pěstouni mají právo splnit si svou vzdělávací povinnost v rozsahu 

24 hodin bezplatně. Při účasti na pobytových akcích hradíme též náklady na ubytování  

a to nejen za pěstouna, ale i za všechny jemu svěřené děti do péče. Náklady na stravování 

během vzdělávací akce a dopravu na místo konání akce si ale vždy pěstoun hradí sám. 

Účastníci pobytových vzdělávacích akcí, zejména pak letních pobytů, složí vratnou zálohu 

ve výši 1.000 Kč (na rodinu) ve prospěch bankovního účtu RaC číslo: 268043028/5500. 

Pro letní pobyty je nejzazším termínem úhrady polovina měsíce dubna příslušného roku,  

u ostatních akcí minimálně jeden měsíc před jejich konáním. Zálohu v hotovosti vrací 

klientovi koordinátor pobytové akce zpravidla první den jejího konání. V případě zrušení 

účasti klienta na pobytové akci bude záloha využita na úhradu storno poplatku, viz tabulka. 

Doba, která uplynula od zrušení účasti klienta před termínem konání pobytové akce. 

14 dnů a méně 7 dnů a méně 3 dny a méně 

50 % zálohy 75% zálohy 100% zálohy 

 

V případě, že je dohodovým klientům schváleno externí vzdělávání u jiných organizací, 

pak RaC za svého klienta uhradí lektorné, příp. náklady na jeho ubytování, jedná-li se  

o pobytovou akci. Náklady účastnícího se dítěte, resp. dětí svěřených do péče hradí 

klient sám. Výjimkou je úhrada nákladů na zajištěnou krátkodobou pomoc.  


