DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Okruh dávek pěstounské péče
Dávkami pěstounské péče jsou:
a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
b) odměna pěstouna,
c) příspěvek při převzetí dítěte,
d) příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,
e) příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc
a) 4950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
b) 6105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
c) 6985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
d) 7260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné
fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte
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Příspěvek při ukončení pěstounské péče
Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.
Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče náleží jen jednou.

Odměna pěstouna
Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,
a) 12000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě,
b) 18000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
c) 30000 Kč, je-li pečováno alespoň o 3 děti nebo je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je
osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve
stupni III (těžké závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),

Příspěvek při převzetí dítěte
Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku
a) do 6 let 8000 Kč,
b) od 6 let do12 let 9000 Kč,
c) od 12 let do18 let 10000 Kč.
Příspěvek při převzetí dítěte se vyplatí jednorázově.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
Nárok na příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla má osoba pečující, která má v
pěstounské péči nejméně 3 děti.
Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového
vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100000 Kč. Součet těchto příspěvků
poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání
žádosti nesmí přesáhnout 200000 Kč.

