ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI
PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORY
Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
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Podmínky účasti
na projektu
„Zvýšení dostupnosti
psychosociální podpory“:

Datum první návštěvy
(hodiny) u psychoterapeuta
Datum platnosti poukazu

6753312280
Jana
Nováková
4576879
Psychosociální podpora
RP Praha
Vyplní terapeut
31.5.2021

1)	Hlavním principem tohoto příspěvku je finanční příspěvek klientům VZP ČR na psychosociální intervenci,
kteří ji nově absolvují u vybraného terapeuta v určitém časovém rozsahu.
2) Projekt je určen osobám od dovršených 18 let věku, pojištěným u VZP ČR.
3)	Seznam terapeutů, kteří splňují definované požadavky a kvalifikaci a jsou zapojeni do tohoto projektu,
je zveřejněn na webové stránce www.vzp.cz/vyhody.
4)	U vybraného terapeuta klient absolvuje vstupní konzultaci (1 hodina). Součástí konzultace je vstupní dotazník (viz dále),
na jehož základě a dle svého odborného úsudku terapeut rozhodne o pokračování psychosociální intervence.
5)	Počet hodin psychosociální podpory určuje terapeut na základě odborného posouzení. Maximální počet hodin,
na které je poskytován příspěvek v rámci tohoto projektu, činí 10 hodin. Klient by měl absolvovat sezení minimálně
1x týdně a terapeut je povinen každou absolvovanou hodinu evidovat v poukazu „Přehled návštěv“.
6) Klient si může zažádat o příspěvek po každé absolvované hodině nebo souhrnně po absolvování všech stanovených hodin.
7)	Společně se žádostí o příspěvek je klient povinen předložit
• tento poukaz „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“;
• řádně vyplněný poukaz od terapeuta „Přehled návštěv“, jehož součástí jsou tři krátké dotazníky (1 vstupní, 2 výstupní),
které klient vyplňuje při první a poslední absolvované hodině;
• účetní doklady (faktura, příjmový pokladní doklad atd.) za jednotlivé absolvované hodiny.
8) Maximální výše příspěvku je 7 000 Kč (700 Kč/1 hodina).
9) Platnost tohoto poukazu je do 31. 5. 2021.
10) Žádost o příspěvek musí být podána v době platnosti tohoto poukazu.
11) Kompletní podmínky pro získání příspěvku jsou k dispozici na webových stránkách www.vzp.cz/vyhody.
Zároveň čestně prohlašuji, že v posledních šesti měsících ani aktuálně nyní nečerpám služby psychoterapie v rámci nebo nad rámec
veřejného zdravotního pojištění nebo služby psychosociální podpory stejného charakteru, jako v tomto projektu.
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