Jak nakládat s výdaji souvisejícími s duševním zdravím
Finance a Služby sociální péče a soběstačnosti
Tyto pokyny jsou určeny k tomu, aby napomáhaly vedoucím kněžství v poskytování finanční
pomoci při úhradě poradenských služeb pro členy jejich sboru. V případě dalších dotazů se prosím
obraťte na svou předsedající autoritu nebo na tým podpory pro místní jednotky.
Kdy má biskup poskytnout finanční prostředky na předmisijní posouzení?
Na žádost biskupa nebo presidenta kůlu mají perspektivní misionáři, kteří zažívají sociální nebo
emoční těžkosti, možnost bezplatně získat předmisijní posouzení. Předmisijní posouzení provádějí
certifikovaní poradci. V území Evropa se tato služba platí z postních obětí. Viz
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/lds-family-services/missionary-services?lang=eng
Mají na poradenské služby nárok misionáři, kteří se vracejí domů předčasně?
Misionářům, kteří se vracejí domů předčasně, a misionářům, kteří se z důvodu emočních těžkostí
přesunuli na misii zaměřenou na službu, může být poskytnuto až šest poradenských sezení
zadarmo. V území Evropa se tyto výdaje platí z postních obětí. Viz
https://providentliving.churchofjesuschrist.org/lds-family-services/missionary-services?lang=eng
Lze k úhradě poradenských služeb použít církevní finanční prostředky?
Biskupové mohou dát členům, kteří potřebují poradenské služby, seznam profesionálních poradců,
kteří mají dobrou pověst. Pokud nejsou členové schopni profesionální poradenství uhradit sami
nebo prostřednictvím pojištění, má biskup možnost pomoci jim za službu zaplatit s využitím
prostředků z fondu postních obětí. Biskup (nebo jiný vedoucí či člen, kterého určí) před
poskytnutím pomoci z církevních finančních prostředků s dotyčným členem (členy) projde, jaké
prostředky používá (používají) k zaopatření svých potřeb. Tento člověk může dotyčnému členovi
(dotyčným členům) navrhnout ke zvážení další zdroje finanční pomoci, jako například ty, které
nabízejí vládní nebo místní programy a instituce. Viz General Handbook, oddíly 22.3.4, 31.2.6
a 22.4.1.
Existují nějaká omezení výše finanční úhrady za poradenské služby?
Když biskupové používají prostředky z postních oběti k proplácení výdajů souvisejících se zdravotní
či stomatologickou péčí nebo s péčí o duševní zdraví, nemají tyto výdaje překročit schválené
finanční limity. V současné době mohou biskupové v území Evropa schválit pomoc ve výši
maximálně 5 000 amerických dolarů za každý případ poskytované podpory. Viz General Handbook,
oddíl 22.5.2.1.
Když biskupové zvažují, jaká částka by měla být poskytnuta a jak dlouho by měla finanční pomoc
trvat, mají používat zdravý úsudek a usilovat o duchovní vedení. Mají být soucitní a štědří, ale
zároveň nemají podporovat vytvoření finanční závislosti. Viz General Handbook, oddíly 22.5.2.1
a 22.4.2.
Souhlasí-li biskup s úhradou části nákladů na poradenské služby, jak se platby provádějí?
Člen nejprve uhradí celou účtovanou částku a poté biskupovi předloží doklad o platbě, aby mu
mohla být proplacena část nákladů z finančních prostředků sboru. Finanční referent musí v poli
pro popis uvést, že se jedná o částečnou platbu.
Může biskup zaplatit za poradenské služby pro členy, kteří žijí mimo hranice jeho sboru?
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Biskupové jsou v poskytování finanční pomoci omezeni pouze na členy svého sboru. Pokud se člen
přestěhuje do jiného sboru, musí se sejít se svým novým biskupem, aby mohl obdržet finanční
pomoc při úhradě poradenských služeb.
Může biskup zaplatit za poradenské služby mimo svou zemi?
Pokud má biskup jen omezené možnosti, jak pomoci členovi získat poradenské služby, nebo pokud
tyto služby nejsou dostupné, může se člen rozhodnout využít poradenských služeb mimo svou
zemi. Pokud tento případ nastane, má člen poskytnuté poradenské služby uhradit a tyto výdaje mu
poté budou skrze jeho sbor zpětně proplaceny.
Jak se hradí účet za poradenské služby, pokud za ně nemůže zaplatit člen?
Člen předá účet za poradenské služby biskupovi, který schválí jejich proplacení přímo
poskytovateli. Viz středisko nápovědy v systému LCR (tam, kde je to možné, mají být platby
hrazeny poskytovatelům zboží nebo služeb, a nikoli příjemcům pomoci nebo jiným osobám).
Do které kategorie mají být výdaje za poradenské služby zařazeny?
Biskup má pro úhrady poradenských služeb používat kategorii nazvanou „zdravotní výdaje“.
Komu má být účet vystaven?
Účty za zdravotnické služby mají být vždy vystaveny dotyčnému člověku. Biskup ani jiný církevní
subjekt nemá být na účtu uveden.
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