
Pravidla Sociálního nadačního fondu hlavního města
Prahy pro poskytování individuálních nadačních
příspěvků z Programu podpory pěstounské péče
Tato pravidla pro program podpory pěstounské péče (dále jen „program“) jsou vydávána na 
základě čl. 17 Statutu Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy (dále jen “SNF” nebo 
“nadační fond”) a jsou platná od 11. 8. 2022 do jejich aktualizace.

I. Základní principy a pravidla Programu podpory pěstounské péče
V této části shrnujeme ta pravidla pro podávání a administraci žádostí o nadační podporu a 
poskytování individuálních nadačních příspěvků, která jsou společná všem podprogramům v 
rámci Programu podpory pěstounské péče.

Specifické podmínky pro podání žádostí a stanovené výše příspěvků v jednotlivých 
podprogramech jsou upraveny ve II. části těchto pravidel (dále jen “Pravidla”).

1. Cíle programu a oblasti podpory

Cílem programu je podpořit pěstouny, děti v pěstounské péči a členy biologické rodiny 
pěstouna v naplňování jejich individuálních potřeb, včetně profesního rozvoje pěstounů.

Podpora je v rámci programu poskytována v následujících podprogramech a oblastech:

1. Profesní rozvoj pěstounů
1.1. Příspěvek na supervizi pěstouna
1.2. Příspěvek na specifické vzdělávání a doplnění dovedností podle potřeb dítěte

2. Spokojená náhradní rodina
2.1. Příspěvek na terapeutické služby pro pěstouny, přijaté dítě a biologickou rodinu 
pěstouna
2.2. Příspěvek na odlehčení v péči
2.3. Příspěvek na zajištění právních služeb ve věcech řízení o děti svěřené do pěstounské 
péče
2.4. Příspěvek na volnočasové aktivity dětí v pěstounské péči
2.5. Příspěvek na zvládání péče o děti ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci cizí osoby

2. Cílová skupina a oprávnění žadatelé

Program je určen pěstounům, dětem v pěstounské péči a členům biologické rodiny pěstouna.

Oprávněnými žadateli jsou pěstouni, kteří osobně pečují o dítě/děti a jsou považováni za osoby 
pečující dle § 2a písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pěstouni na 
přechodnou dobu jsou oprávněnými žadateli i v období, kdy o žádné dítě



momentálně nepečují, ale jsou připraveni k jeho přijetí. Výkon pěstounství musí být realizován 
na území hl. m. Prahy.

Podmínkou podání žádosti o nadační příspěvek je, že službu / aktivitu nelze hradit ze státního 
příspěvku na výkon pěstounské péče, ani ji doprovázející organizace nezajišťuje bezplatně z 
jiných zdrojů.

3. Forma a výše příspěvku

Nadační příspěvky jsou poskytovány ve formě daru.

Maximální výše příspěvku, o kterou je možné žádat v rámci jedné žádosti, je stanovena 
specifickými pravidly pro jednotlivé podprogramy a oblasti v části II. Pravidel.

Celková maximální výše příspěvku v případě, kdy je podána žádost ve více oblastech podpory, 
činí 50.000 Kč ročně.

Žádost o nadační příspěvek je možné v každé oblasti podpory podat max. 1x za 12 měsíců.

4. Žádost

Způsob podání žádosti

Žádost se podává online prostřednictvím grantového systému Grantys. Každý žadatel si vytvoří 
přístupové údaje na internetové adrese www.snfpraha.grantys.cz a bude je následně používat 
ke vstupu do grantového systému.

Vyplnění žádosti, doložení příloh, pozdější úpravy v žádosti a její vyúčtování probíhá v systému 
Grantys, který je rovněž primárním komunikačním prostředkem týmu SNF s žadateli. 
Notifikace budou zasílány žadatelům na e-mail uvedený při registraci do systému.

V případě, že by nutnost využití systému Grantys byla nepřekročitelnou překážkou pro podání 
žádosti, může žadatel požádat SNF o individuální podporu.

Žadatel může žádat o příspěvek ve více různých programech či podprogramech. V takovém 
případě vyplní formulář žádosti určený pro každý typ příspěvku zvlášť.

Obsah společné části žádosti 

Žádost obsahuje tyto údaje:

● Jméno a příjmení žadatele
● Datum narození a adresa trvalého a faktického pobytu, pokud se liší
● Kontaktní údaje (telefon, e-mail)
● Jména a příjmení dalších osob, které budou příspěvek využívat
● Název a adresa doprovodného subjektu pěstounů, který vykonává dohodu o výkonu 

pěstounské péče, jméno klíčového pracovníka a kontakt na něj
● Výběr oblasti, ve které žadatel žádost podává
● Popis situace žadatele a zdůvodnění žádosti
● Požadovaná výše příspěvku

http://www.snfpraha.grantys.cz


Povinné přílohy

Ke každé žádosti je potřeba doložit tyto přílohy:

● písemné potvrzení poskytovatele služby, že došlo pro osoby uvedené v žádosti ke 
sjednání poskytování služby, v jakém rozsahu a za jakou cenu odpovídající v místě 
obvyklé ceně takové nebo obdobné služby,

● písemné vyjádření doprovodného subjektu, které obsahuje:
○ vyjádření k indikaci podpory, na kterou je žádán příspěvek
○ zdůvodnění, proč není možné službu/aktivitu plně nebo částečně financovat z 

jiných zdrojů

Podrobněji je obsah příloh k žádosti o příspěvek v jednotlivých oblastech podpory upraven v 
části II. Pravidel.

Proces administrace žádosti

Přijetí žádosti

Po doručení žádosti nadačnímu fondu zkontroluje koordinátor úplnost žádosti a splnění 
formálních náležitostí. V případě zjištění nedostatků vyzve žadatele k doplnění žádosti a 
stanoví lhůtu, do kdy tak může učinit.

Hodnocení žádosti

Pro každý program je ustanoven sbor nezávislých hodnotitelů.

Každou přijatou žádost postoupí koordinátor dvěma vybraným zástupcům sboru hodnotitelů.

Pokud hodnotitel po seznámení se s obsahem žádosti a jejími přílohami potřebuje další 
informace nezbytné pro její posouzení, vyžádá si je od žadatele prostřednictvím koordinátora. 
Lhůty pro posouzení se o tuto dobu prodlužují.



Hodnotitel posoudí žádost dle těchto kritérií:

1. Relevance – pozitivní dopad požadované intervence a s ní spojené finanční podpory na 
řešení aktuální situace žadatele, včetně zhodnocení přiměřenosti požadované částky

2. Jiné zdroje podpory – možnost či nemožnost využití jiných zdrojů podpory a jejich 
účelnost pro řešení situace žadatele

3. Snaha o řešení situace – dosavadní snaha žadatele řešit situaci i prostřednictvím jiných 
zdrojů podpory

4. Udržitelnost – význam nadačního příspěvku pro kvalitní a dlouhodobě udržitelný výkon 
pěstounské péče

Jednotlivým kritériím hodnotitel přiřadí body dle bodovací tabulky a slovní komentář (viz 
Příloha č. 1 Pravidel).

Hodnotitel může v odůvodněných případech navrhnout poskytnutí nadačního příspěvku i v 
nižší než požadované výši. Své rozhodnutí v takovém případě zdůvodní v souhrnném 
komentáři k hodnocené žádosti. V případě rozdílných návrhů hodnotitelů budou hodnotitelé 
vyzváni k dosažení shody.                                                                                                             

V případě, že jeden hodnotitel navrhne schválení žádosti a druhý její zamítnutí, je žádost 
přiřazena 3. hodnotiteli, který ji nezávisle na předchozích hodnoceních posoudí. 
Výsledný návrh je většinový, tedy takový, ke kterému se přiklonili shodně 2 hodnotitelé. 

Schválení žádosti

O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada SNF, a to na základě návrhu 
hodnotitelů. Schvalování probíhá per rollam. Žádost je schválena, pokud se na tom shodne 
nadpoloviční většina členů správní rady.

Uzavření smlouvy

Po schválení žádosti je s žadatelem uzavřena darovací smlouva, podepsaná vlastnoručním či 
elektronickým podpisem oběma stranami a ve vybraných případech smlouva příkazní, na 
základě které bude přiznaný nadační příspěvek poukázán formou přímé platby oprávněné 
osobě (poskytovatel služby). 

Výplata nadačního příspěvku

Příspěvek je vyplacen poskytovateli služby na základě vystavené faktury za sjednané služby.

V odůvodněných případech může být příspěvek vyplacen přímo žadateli.

5. Způsob využití nadačního příspěvku a vyúčtování

Příspěvek smí být použit pouze v souladu s účelem nadačního fondu a smlouvou o poskytnutí 
příspěvku. V případě porušení této podmínky ze strany žadatele o příspěvek je nadační fond 
oprávněn požadovat jeho vrácení.

Žadatel o příspěvek je povinen prostřednictvím systému Grantys doložit nadačnímu fondu do 
30 dnů od ukončení čerpání nadačního příspěvku tyto dokumenty:



a. potvrzení poskytovatele služby o využití nadačního příspěvku k účelu a v 
rozsahu stanovenému smlouvou;

b. potvrzení o úhradě služby, pokud nebyl nadační příspěvek poukázán formou 
přímé platby poskytovateli služby.

6. Evaluace

1. zprávu o použití nadačního příspěvku, tj. zda byl příspěvek využit ke svému účelu a s 
jakým výsledkem

2. přílohy zprávy dokládající skutečnosti uvedené ve zprávě, tj.

Evaluace je důležitým prvkem pro rozvoj programů nadační podpory a pro získání zpětné vazby 
o fungování mechanismů SNF. Vzhledem k tomu se žadatel o přijetí nadační podpory zavazuje k 
součinnosti na evaluaci programů SNF. V případě jeho oslovení ze strany SNF či spolupracujících 
evaluátorů poskytne zpětnou vazbu i pravdivé informace o své situaci, která souvisí s 
poskytnutím nadační podpory.



II. Specifické podmínky jednotlivých typů příspěvků v rámci Programu
podpory pěstounské péče

1. Profesní rozvoj pěstounů

1.1. Příspěvek na supervizi pěstouna

Specifikace příloh
1) písemné potvrzení poskytovatele supervize, že došlo pro osoby uvedené v žádosti ke 

sjednání poskytování supervize, v jakém rozsahu a za jakou sjednanou odměnu 
odpovídající v místě obvyklé ceně takové nebo obdobné služby,

2) písemné vyjádření doprovodného subjektu k otázce zajištění supervize (indikace, 
spolufinancování apod.).

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán max. ve výši 8 supervizních hodin individuální supervize v místně obvyklé 
ceně za 12 měsíců následujících ode dne přiznání příspěvku.

1.2. Příspěvek na specifické vzdělávání a doplnění dovedností podle potřeb dítěte

Specifikace příloh

1) písemné prohlášení sjednaného vzdělavatele o obsahu a formě poskytnutého 
vzdělávání a sjednané úhradě za ni odpovídající v místě obvyklé ceně takové nebo 
obdobné služby,

2) písemné vyjádření doprovodného subjektu o souladu vzdělávací akce se vzdělávacím 
plánem pěstouna, otázce spolufinancování apod.

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán ve výši nepřesahující 10.000 Kč za 12 měsíců následujících ode dne 
přiznání.

2. Spokojená náhradní rodina

2.1 Příspěvek na terapeutické služby pro pěstouny, přijaté dítě a biologickou rodinu pěstouna 

Specifikace příloh

1) písemné potvrzení poskytovatele terapeutických služeb, že došlo pro osoby uvedené
v žádosti ke sjednání poskytování terapeutických služeb, v jakém rozsahu a za jakou
sjednanou cenu odpovídající v místě obvyklé ceně takové nebo obdobné služby;



2) písemné vyjádření doprovodného subjektu k indikaci poskytnutí terapeutických služeb
a zda a v jakém rozsahu byla nebo bude na uvedené služby poskytnuta finanční
podpora ze strany doprovodného subjektu.

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán max. ve výši 10 terapeutických hodin v místně obvyklé ceně 
terapeutické pomoci za 12 měsíců následujících ode dne přiznání příspěvku.

2.2 Příspěvek na odlehčení v péči

O příspěvek lze žádat na aktivity / služby pro dítě, které umožní pěstounovi odpočinek nebo 
pomoc při zajištění péče o svěřené dítě.

Jednat se může např. o tyto aktivity / služby:

● škola / školka v přírodě, letní tábor, lyžařský výcvik, vzdělávací pobyt pro děti, 
celodenní školní výlet, příměstský tábor a další obdobné aktivity, kdy je dítěti zajištěn
program a péče mimo domov a pěstoun může čas využít k odpočinku;

● zajištění hlídání dětí z důvodu potřeby vyřízení nezbytných záležitostí.

Specifikace příloh

1) prohlášení sjednaného poskytovatele odlehčení v péči o formě poskytnuté péče a 
sjednané úhradě za ni odpovídající v místě obvyklé ceně takové nebo obdobné služby,

2) písemné vyjádření doprovodného subjektu, že je indikována potřeba zajištění 
krátkodobého odlehčení v péči, obsahující také informaci o tom, zda a v jaké výši je 
finanční zajištění pokryto ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán ve výši nepřesahující 3.000 Kč za 12 měsíců následujících ode dne 
přiznání příspěvku.

2.3 Příspěvek na zajištění právních služeb ve věcech řízení o děti svěřené do pěstounské
péče

Specifikace příloh

1) písemné prohlášení smluveného poskytovatele právních služeb o poskytnutí služeb,
včetně kvalifikovaného odhadu rozsahu těchto služeb a o sjednané ceně služeb
odpovídající maximálně výši úkonů dle advokátního tarifu, včetně uvedení důvodu, 
proč nemohly být služby poskytnuty v rámci pro bono aktivity advokáta,



2) písemné vyjádření doprovodného subjektu k obsahu požadovaných právních služeb a
potřebě jejich využití, včetně stručného zdůvodnění, proč nemohou být tyto služby
poskytnuty bezplatně nebo hrazeny z jiných zdrojů

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán v rozsahu deklarovaných úkonů dle advokátního tarifu ve výši 
nepřesahující 15.000 Kč za 12 měsíců následujících ode dne přiznání příspěvku. 

2.4 Příspěvek na volnočasové aktivity dětí v pěstounské péči

Specifikace příloh

1) písemné potvrzení poskytovatele organizovaných volnočasových aktivit o poskytnutí 
těchto aktivit dítěti umístěnému v pěstounské péči s uvedením časového rozsahu a ceny 
odpovídající v místě obvyklé ceně takové činnosti,

2) písemné vyjádření doprovodného subjektu k indikaci volnočasové aktivity a nemožnosti 
uhradit ji z jiných zdrojů.

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán dle místně obvyklé ceny volnočasové aktivity nepřesahující výši 
10.000 Kč za 12 měsíců následujících ode dne přiznání příspěvku s rozdělením možného 
čerpání na několik úhrad za rok dle podmínek platby volnočasové aktivity, pokud celková 
částka příspěvku nepřesáhne výše uvedený limit.

2.5 Příspěvek na zvládání péče o děti ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci cizí osoby 

Specifikace příloh

1) rozhodnutí příslušného orgánu o přiznání příspěvku ve III. nebo IV. stupni závislosti 
svěřenému dítěti (lze nahradit kopií kartičky ZTP nebo ZTP/P)

2) písemné vyjádření doprovodného subjektu k indikaci podpory nad rámec 
poskytovaných sociálních služeb hrazených z přiznaného příspěvku na péči,

3) písemné prohlášení poskytovatele indikované podpory nad rámec příspěvku na péči o 
sjednání poskytování, rozsahu a ceně služby, která je ve výši místně obvyklé za totožné 
nebo obdobné služby.

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán dle místně obvyklé ceny poskytované nadrámcové služby ve výši 
nepřesahující 20.000 Kč za 12 měsíců následujících ode dne přiznání příspěvku.




