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ŽÁDOST O ČERPÁNÍ ODLEHČENÍ: 

Úhrada níže uvedených služeb je zajištěna v souladu s aktuálním zněním Ceníku střediska 

Služby pro pěstouny. V případě spoluúčasti pěstouna je postupováno následovně: 1. klíčový 

pracovník zajistí úhradu spoluúčasti pěstounem oproti účetnímu dokladu. 2. Po přijetí platby 

do pokladny Jihočeské rozvojové o.p.s. je odlehčení proplaceno poskytovateli odlehčení. 

3. Pěstoun je o úhradě informován klíčovým pracovníkem (spoluúčast je možné uhradit 

prostřednictvím bankovního převodu - údaje pro platbu poskytne klíčový pracovník, 

aby platba byla rozpoznána).  

 

� proplacení  TÁBORA/DĚTSKÉHO POBYTU  

� zajištění HLÍDÁNÍ DÍTĚTE/DĚTÍ 

� proplacení HLÍDÁNÍ DÍTĚTE/DĚTÍ 

 

Osoba či osoby pečující/ v evidenci:        

Adresa:   

Telefon, email:    

 

Pro dítě/děti v pěstounské péči: 

Jméno a příjmení, datum narození:   

Jméno a příjmení, datum narození:   

Jméno a příjmení, datum narození:   

 

Důvod odlehčení péče: 

� odpočinek osoby pečující/osoby v evidenci 

� vzdělávání 

� jednání na úřadech v záležitosti PP 

� jiné            

 

Termín odlehčení péče 

datum (od – do)   

čas (od – do)    
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Odlehčení bude zajištěno organizací: 

Název organizace:    

IČ:   

Adresa:    

Číslo účtu:    

Specifický symbol:  

Variabilní symbol:   

Konstantní symbol:   

 
 
 
 
Způsob úhrady (zaškrtněte): 
� Žádám, aby Jihočeská rozvojová o.p.s. uhradila částku                      Kč na účet poskytovatele 
odlehčení 

� Žádám, aby mi byla Jihočeskou rozvojovou o.p.s. na základě předání účetního dokladu 
o zaplacení,  oproti vydanému účetnímu dokladu, uhrazena částka                              Kč do vlastních 
rukou  

� Žádám, aby mi byla Jihočeskou rozvojovou o.p.s. na základě předání účetního dokladu 
o zaplacení, uhrazena částka                         Kč, na můj účet číslo                                
/                       .  

 
Jsem srozuměn s tím, že v případě žádosti o proplacení dětského tábora/pobytu v rozsahu 
14 dnů doprovázející organizací Jihočeskou rozvojovou o.p.s. pro dítě svěřeného 
do pěstounské péče, bude odlehčení (respit) na rok ………………. vyčerpán. 
 
 
 
V   dne:        
 
 
Podpis pěstouna/pěstounů _______________________________ 


