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Informace k plnění povinnosti osob pečujících a osob v evidenci dle § 47a odst.
2 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném
znění, zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě
v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích za trvání
současných mimořádných opatření
Za trvání současných mimořádných opatření souvisejících s výskytem onemocnění
COVID-19 a přijatých opatření k zamezení šíření nákazy je zřejmé, že vzdělávání
osob pečujících a osob v evidenci nemůže probíhat prezenční formou. Řada
doprovázejících subjektů nabízí on-line vzdělávání či nabízí osobám pečujícím
a osobám v evidenci částečné splnění zákonné povinnosti formou samostudia
(doporučují přečtení tematické knihy či shlédnutí filmu či dokumentu). Uvedené
způsoby je třeba v současné době podpořit a preferovat, nicméně ne všichni s takovou
formou vzdělávání souhlasí (např. z důvodu, že nemají potřebné technické vybavení
apod.).
Běžící doba 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, ve které mají osoby pečující
a osoby v evidenci povinnost zvyšovat si své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy
a péče o děti, může být u osob, které nechtějí splnit svou zákonnou povinnost
vzdělávání formou četby doporučené knihy, sledováním doporučeného filmu, či online vzděláváním, po skončení nouzového stavu prodloužena právě o dobu, po kterou
nouzový stav, bránící osobní účasti na vzdělávacích aktivitách, trval. V této
„prodloužené“ době by pak měly osoby pečující a osoby v evidenci své zákonem
stanovené povinnost splnit. V případě, že si povinnost zvyšování si znalostí
a dovedností osoby pečující a osoby v evidenci splnily již během 12 kalendářních
měsíců po sobě jdoucích, nebude se tato doba prodlužovat a plynule na ni naváže
doba nových 12 měsíců po sobě jdoucích.
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V této souvislosti je třeba zdůraznit, že i přes ztížené podmínky pro naplňování práv
a povinností plynoucích z dohod o výkonu pěstounské péče, by mělo být vždy
bezpodmínečně dbáno na to, aby tzv. vzdělávání pěstounů odpovídalo individuálním
potřebám těchto osob a dětí svěřených do jejich péče. Volba vhodného obsahu
vzdělávání i jeho forem by měla být předmětem tvorby plánu dalšího vzdělávání
pěstounů, na jehož tvorbě by se měly spolu s klíčovou sociální pracovnicí rodiny
podílet též samy osoby pečující a osoby v evidenci.
Dále je třeba upřesnit, že státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který je vázán
na kalendářní rok a je finančním příspěvkem státu na pokrytí nákladů vynakládaných
na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem
a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí, nemá přímou souvztažnost
s hrazením povinnosti tzv. vzdělávání konkrétních osob pečujících nebo osob
v evidenci – to je vázáno na 12 po sobě jdoucích měsíců ode dne uzavření dohody
o výkonu pěstounské péče. Doba trvání těchto 12 měsíců by se tak ve většině případů
neměla krýt s kalendářním rokem, protože dohody o výkonu pěstounské péče byly
uzavírány v průběhu celého kalendářního roku. Prodloužení této doby o několik
měsíců by se tak nemělo jakkoli projevit na nákladech na vzdělávání osob pečujících
a osob v evidenci. Z tohoto důvodu tedy nebude mimořádně navyšován státní
příspěvek na výkon pěstounské péče pro úhradu nákladů na tzv. vzdělávání pěstounů
v „prodloužené“ době plynutí 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Určeno pro:
-

všechny krajské úřady a Magistrát hl. města Prahy

-

všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností

-

osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle § 48 odst. 1 písm.
d) a f) zákona o SPOD
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