
                          Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 
__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 
Žíželická 92, 503 51  Chlumec n.C. 
IČ 015 17 031 
Tel: 604 240 344 
e-mail: administrativa@podzamci.cz 
www.podzamci.cz 
 

V Chlumci n.C. dne 24.9.2016 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
připravili jsme nabídku alternativního vzdělávání pro pěstouny a to e-learningovou formou. Touto 
formou lze doplnit presenční vzdělávání a umožnit tak pěstounům studium z domova.  Současná 
nabídka je uvedena níže v tabulce, aktuální nabídku zveřejňujeme na webových stránkách 
www.podzamci.cz.  
 
Název kurzu Časová 

dotace 
Sylabus Cena 

Výchově dětí 
v digitálním světě 

8 Kurz provede pěstouny problematikou digitálního světa, 
kyberšikany, digitální demence. Získáte  přehled o těchto 
pojmech a o pojmech užívaných v souvislosti s virtuálním 
světem a výchovou dětí k odpovědnému využívání moderních 
komunikačních technologií. V kurzu se seznámíte s řadou 
zajímavých informačních odkazů týkající se problematiky. 
Seznámíte se také s právním rámcem. 

Kurz je zakončen testem k ověření znalostí. 

1200 Kč 

Úvod do problematiky 
drogové závislosti 

2 Kurz je úvodem do problematiky drogové závislosti. Po 
prostudování získáte základní přehled o rozdělení drog, pojmu 
drogové závislosti, seznámíte se se službami pro drogově 
závislé, možnostmi léčby v komunitách i léčebnách. Dozvíte se 
o rozdílech mezi muži a ženami v užívání drog, rizicích užívání v 
těhotenství. Součástí kurzu je také právní rámec. 
Kurz je zakončen testem k ověření znalostí. 

500 Kč 

Úvod do problematiky 
syndromu týraného 
dítěte 

2 Kurz je úvodem do problematiky syndromu týraného dítěte. Po 
prostudování získáte základní přehled o syndromu CAN a jeho 
prevenci, o varovných signálech či příznacích u dětí, získáte 
základní informace k postupu při podezření z týrání, zneužívání 
či zanedbávání dětí 
Kurz je zakončen testem k ověření znalostí. 

500 Kč 

Význam kontaktu dítěte 
s biologickou rodinou 

2 Kurz je krátkým průvodcem problematiky kontaktu s 
biologickou rodinou. Po prostudování získáte základní přehled 
o právním rámci, právu dítěte na kontakt, vlivu kontaktu na 
dítě, roli pěstounů i sociálního pracovníka. Součástí kurzu je 
také příklad provádění asistovaného kontaktu. 
Kurz je zakončen testem k ověření znalostí. 

500 Kč  

Sociální zabezpečení v 
ČR 

8 Kurz je úvodem do problematiky sociálního zabezpečení.  Po 
prostudování získáte základní přehled o systému sociálního 
zabezpečení v České republice. Získáte přehled o základních 
pojmech v sociálním zabezpečení a ochraně i o dávkách, na 
které má občan ČR nárok. Získáte také přehled o základní 
legislativě, která problematiku sociálního zabezpečení 
upravuje. 
Kurz je zakončen testem k ověření znalostí. 

1200 Kč 
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Způsob spolupráce s doprovázejícími organizacemi nebo OSPOD:  

 
1) Zašlete objednávku s našimi fakturačními údaji: Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, 
Žíželická 92, 503 51  Chlumec n.C., IČ 01517031, stačí e-mailem. 

2) V objednávce uveďte jméno pěstouna, jeho datum narození a e-mailové spojení přímo na 
pěstouna. 
 
3) My předáme pěstounovi přístupové údaje na jeho e-mail (v případě, že toto spojení není možné, 
předáme ho Vám) a na splnění kurzu mu dáme čas 14 dnů. 

4) Po splnění kurzu Vám zašleme raport vygenerovaný ze systému jako potvrzení o splnění, tento 
raport si založíte do spisu. Zároveň pošleme fakturu.  

 
U pěstounů s problémy se vzdělávací disciplínou je řešením společné absolvování kurzu s 
doprovázejícím sociálním pracovníkem, v takových případech kurz zpřístupníme na Vaši žádost na 
delší dobu. 

 

 

S pozdravem 
 
 
Ing. Daniela Lusková, MPA 
Odborný garant služeb 
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