Rozdělení pěstounské péče

Zprostředkovaná
pěstounská péče
dlouhodobá

Jsem pěstoun, kterého prověřil a dítě mu našel kraj

prošel jsem vstupním školením a
psychologickým a dalším posouzením
mám doklad o vhodnosti a zprostředkovaní dítěte
pečuji o děti, se kterými nejsem příbuzensky
spjatý a nemám k nim vyživovací povinnost (ani
ony ke mně)
budu dostávat odměnu pěstouna
a dávku potřeb dítěte v pěstounské péči
Částky jsou v hrubém, bude z nich stržena daň z příjmu a odvody
zdravotního a sociálního pojištění
Budou mi započteny roky do důchodu
Můžu uplatnit bonus na děti a poplatníka daně z příjmu mj. z dané odměny
Mohu žádat o příspěvek v mateřství a rodičovství pro nejmenší děti

Zdravé děti
+
15 200 Kč

22 800 Kč

30 400 Kč

7 600 Kč

Děti s hendikepem (přiznaný PnP)
1. dítě v I. st.

18 240 Kč

1. dítě v II. - IV. st. každé další v I.-II. st.

30 400Kč

7 600 Kč

každé další v III. - IV. st.

10 640Kč

Eva má v péči 3 děti - 1. dítě v II. stupni závislosti, 2. dítě v II. stupni závislosti, 3. dítě
zdravé. Odměna v hrubém bude činit 30400+7600+7600 celkem: 45600 Kč
Jana má v péči 2 děti - 1. dítě v I. stupni a druhé dítě v III. stupni. Odměna v hrubém
bude 30400+7600 celkem: 38000 Kč
Zdena má v péči 4 zdravé děti. Odměna v hrubém bude 30400+7600 celkem: 38000
Kč
Pavla má v péči 2 děti ve III. stupni. Odměna v hrubém bude 30400+10640
celkem: 41 040 Kč
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Rozdělení pěstounské péče

Přechodná
pěstounská péče

Jsem pěstoun, kterého prověřil a dítě mu našel kraj
Jsem osobou v evidenci
prošel jsem vstupním školením a
psychologickým a dalším posouzením
mám doklad, že jsem PPPD v evidenci
pečuji o děti, se kterými nejsem příbuzensky spjatý a
nemám k nim vyživovací povinnost (ani ony ke mně). O děti
pečuji dočasně max. 1 rok, ve zdůvodněných případech déle
budu dostávat odměnu pěstouna
a dávku potřeb dítěte v pěstounské péči
Částky jsou v hrubém, bude z nich stržena daň z příjmu a odvody
zdravotního a sociálního pojištění
Budou mi započteny roky do důchodu
Můžu uplatnit bonus na děti a poplatníka daně z příjmu mj. z dané odměny
Nemohu žádat o příspěvek v mateřství a rodičovství pro nejmenší děti

Zdravé děti
+
27 360 Kč

27 360 Kč

4 560Kč

Děti s hendikepem (přiznaný PnP)
1. dítě v I. st.

1. dítě v II. - IV. st.

každé další v III. - IV. st.

30 400 Kč

33 440 Kč

7 600 Kč

Eva má v péči 3 děti - 1. dítě v II. stupni závislosti, 2. dítě v II. stupni závislosti, 3. dítě
zdravé. Odměna v hrubém bude činit 4 560 +4 560+33 400 celkem: 42 520 Kč
Jana má v péči 2 děti - 1. dítě v I. stupni a druhé dítě v III. stupni. Odměna v hrubém
bude 33 400+4 560 celkem: 37 960 Kč
Zdena má v péči 4 zdravé děti. Odměna v hrubém bude 27 360+4 560 + 4 560 + 4560
celkem: 41 040 Kč
Pavla má v péči 2 děti ve III. stupni. Odměna v hrubém bude 33 440+7 600
celkem: 41 040 Kč
Marie nemá v péči žádné dítě, je v evidenci a čeká až se jí ozve kraj a
ona bude pečovat. V této době má plat 27 360 Kč
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Rozdělení pěstounské péče

Nezprostředkovaná
pěstounská péče
dlouhodobá

Jsem pěstoun, kterému dítě nezprostředkoval kraj, ale
nejsem prarodič

tedy jsem strýc, teta, sousedka, osoba
jinak blízká dítěti (např. bývalý hostitel)
budu dostávat příspěvek při pěstounské péči
a dávku potřeb dítěte v pěstounské péči

Příspěvek je již v čistém, nebude se tedy dál danit tzn. nebude se z něho
strhávat zdravotní a sociální pojištění
Nebudou mi započteny roky do důchodu
Nemůžu uplatnit bonus na děti a poplatníka daně z příjmu z daného
příspěvku
Mohu žádat o příspěvek v mateřství a rodičovství pro nejmenší děti

Zdravé děti
+
8 878 Kč

17 756 Kč

26 634 Kč

8 878 Kč

Děti s hendikepem (přiznaný PnP)
1. dítě v II. - IV. st.

každé další v II. - IV. st.

21 230 Kč

21 230 Kč

Eva má v péči 3 děti - 1. dítě v II. stupni závislosti, 2. dítě v II. stupni závislosti, 3. dítě
zdravé. Odměna v čistém bude 21 230 +21 230 +8 878 celkem: 51 338 Kč
Jana má v péči 2 děti - 1. dítě v I. stupni a druhé dítě v III. stupni. Odměna v čistém
bude 8 878 + 21 230 celkem: 30 108 Kč
Zdena má v péči 4 zdravé děti. Odměna v čistém bude 26 634+8 878
celkem: 35 512 Kč
Pavla má v péči 2 děti ve III. stupni. Odměna v čistém bude 21 230+21 230
celkem: 42 460 Kč
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Rozdělení pěstounské péče

Nezprostředkovaná
pěstounská péče
dlouhodobá
prarodič

Jsem pěstoun prarodič

budu dostávat příspěvek při pěstounské péči
a dávku potřeb dítěte v pěstounské péči

Příspěvek je již v čistém, nebude se tedy dál danit tzn. nebude se z něho
strhávat zdravotní a sociální pojištění
Nebudou mi započteny roky do důchodu
Nemůžu uplatnit bonus na děti a poplatníka daně z příjmu z daného
příspěvku
Mohu žádat o příspěvek v mateřství a rodičovství pro nejmenší děti

Zdravé děti
+
6 948 Kč

13 896 Kč

20 844 Kč

6 948 Kč

Děti s hendikepem (přiznaný PnP)
1. dítě v II. - IV. st.

každé další v II. - IV. st.

21 230 Kč

21 230 Kč

Eva má v péči 3 děti - 1. dítě v II. stupni závislosti, 2. dítě v II. stupni závislosti, 3. dítě
zdravé. Odměna v čistém bude 21 230 +21 230 +6 948 celkem: 49 408 Kč
Jana má v péči 2 děti - 1. dítě v I. stupni a druhé dítě v III. stupni. Odměna v čistém
bude 6 948 + 21 230 celkem: 28 178 Kč
Zdena má v péči 4 zdravé děti. Odměna v čistém bude 20 844+ 6 948
celkem: 27 792 Kč
Pavla má v péči 2 děti ve III. stupni. Odměna v čistém bude 21 230+21 230
celkem: 42 460 Kč
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Příspěvek na potřeby dítěte

Pro všechny typy
pěstounské péče.
Nově i pro
svěřenectví

Příspěvek na potřeby dítěte dostává každé dítě v
náhradní rodinné péči a to dle věku dítěte

Výše příspěvku se s novelou zákona SPOD tedy
od 1.1.2022 NEMĚNÍ.
Nově na ní však budou mít nárok i rodiny, které
mají děti ve SVĚŘENECTVÍ, tedy v péči jiné osoby
Zdravé děti

do 6 let věku

6-12 let věku

12-18 let věku

18-26 let věku,
pokud studuje

4 950 Kč

6 105 Kč

6 985 Kč

7 260 Kč

Děti s hendikepem (přiznaný PnP)
Věk dítěte
Do 6 let
Od 6 do 12 let
Od 12 do 18 let
Od 18 do 26 let

Stupeň I Stupeň II
5 115 Kč 6 105 Kč
6 215 Kč 7 480 Kč
7 095 Kč 8 580 Kč
7 425 Kč 8 910 Kč

Stupeň III
6 490 Kč
7 975 Kč
9 130 Kč
9 460 Kč

Stupeň IV
7 040 Kč
8 635 Kč
9 570 Kč
9 900 Kč

Zdena má v péči 4 zdravé děti ve věku 3 roky, 6 let, 17 let a studenta 21
let. Příspěvky na potřeby dětí budou činit: 4950 + 6105 + 6985 + 7260
Celkem: 25 300 Kč

Příspěvek na potřeby dítěte se NEDANÍ.
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