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 Základní informace  
 

1. Spolek MÉDEA – z. s., Kameničky organizuje 2 denní pobyty pro pěstounské rodiny spojený 

se vzděláváním pečujících osob v rámci náhradní rodinné či příbuzenské péče.  

Budou přednášeny zcela nové, v roce 2014 nepoužité vzdělávací moduly. 
 

2. Termíny konání vzdělávacích kurzů:  26.   9. - 27.  9. 2015  vzděl. blok A 

17. 10. - 18. 10. 2015  vzděl. blok B 

           

3. Místo vzdělávání: Středisko volného času POHODA a POHODA COOL, 

Budovatelů 1229, Hlinsko 

4. Ubytování: Hotel Styl, Na Stráni 155, Hlinsko – tel. 776 193 695   
 

5. Kapacita pobytu: 50 osob 
 Rozpis ubytování:  

 16x hotelový pokoj se 2 lůžky + přistýlky 

 1x hotelový pokoj se 4 lůžky 

 1x hotelový pokoj s 5 lůžky  
 

6. Cena nákladů na jednu dospělou osobu je 800,- Kč.za pobyt. 
       v ceně je zahrnuto: 

 1x ubytování pro osoby pečující /510,- Kč./ 

 občerstvení pro osoby pečující v rámci vzdělávání /150,- Kč./ 

 2x obložená bageta, 2x káva, ovoce, minerální voda 2l na osobu  

 náklady na služby  - účetní služby apod. /40,- Kč. za osobu a pobyt/ 

 pronájem prostor pro vzdělávání, včetně audio a video techniky /100,- Kč. za osobu a 

pobyt/  

 Plná penze /oběd, večeři, snídani, oběd/ - doplatek 350,-Kč/os. - hradí si pěstoun a nutno 

 objednat u pořadatele předem. 
 

7. Cena nákladů na jedno dítě v NRP  je 1.100,- Kč.za pobyt.  
      v ceně je zahrnuto: 

 1x ubytování pro děti v pěstounské péči /360,- Kč./ 

 1x plná penze  pro děti v pěstounské péči  /300,- Kč./ 

 oběd, svačina, večeře, snídaně, svačina, oběd, pitný režim  

 spotřební materiál pro volnočasové aktivity v rámci hlídání dětí během vzdělávání osob 

pečujících / papírenské zboží, barvy, pastelky, fixy, modelovací hmoty, lepidla apod./ 

 /50,- Kč. za osobu a pobyt/ 

 odměna v rámci DPP pro 4 osoby v rámci hlídání dětí a volnočasových aktivit 

 /300,- Kč. za dítě a pobyt/ 

 PHM – doprava osob na hlídání /50,- Kč za osobu a pobyt/ 

 náklady na služby  - účetní služby, vstup do bazénu apod. /40,- Kč. za osobu a pobyt/ 

 Za biologické dítě pěstounů výše uvedenou částku hradí pěstoun ze svého!!! 
  
8. Odměna za lektorskou činnost bude účtována jako samostatná položka a to ve výši  

       1.500,- Kč./  osoba pečující. Vzdělávání bude v rozsahu 12 výukových hodin a bude rozděleno   

       do dvou 6 hodinových bloků s přestávkami. 
 



9. Personální obsazení pobytu bude zajištěno jak pracovníky spolku Médea – z. s. – hlídání dětí a 

volnočasové aktivity s dětmi, tak lektory – odborníky v rámci vzdělávacích modulů. 

Zdravotnická služba bude zajištěna profesionální zdravotní sestrou, popř. zdravotníkem 

zotavovacích akcí s platným osvědčením. 

 

10. Věková hranice dětí pro hlídání je 3 – 18 let. 

Středisko je plně vybaveno pro volnočasové aktivity s dětmi, je zde 

mnoho herních prvků, multimediální centrum, PC sestavy, a mnoho 

dalších překvapení. 
 

11. Částka za pobyt může být hrazena z prostředků, které mají k dispozici organizace, se kterými 

mají pěstouni uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče dle §47/b, zák. č. 359/1999 Sb. 

      o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  

       

12. Součástí hotelu jsou i vyhlášené wellness lázně, lanový park a další volnočasové aktivity.  

 

13. Příjezd do hotelu je vždy sobotu v době mezi 10 – 11 hodinou ranní. 

/dopravu si zajišťuje každá rodina sama/  - pěstouni s dětmi mají v hotelu zajištěn oběd, poté se 

přesunou na vzdělávání.  

Vzdělávání i hlídání dětí probíhá v SVČ POHODA a POHODA COOL, je nutné přejet autem 

cca 2 km do centra města Hlinska, nástup na vzdělávání nejpozději ve 12.45 hod. resp. 8.45 

hod.  

Odjezd z hotelu je v neděli mezi 13 – 14 hodinou odpolední  

      /dopravu si zajišťuje každá rodina sama/  

 

14. Po dobu pobytu kontakt na organizátora: 724 191 975 

 

15. Adresa:       SVČ POHODA a POHODA COOL   HOTEL STYL 

                        Budovatelů 1229     Na Strání 155 

                        539 01 Hlinsko     539 01 Hlinsko 

                             

16. Vyplněné přihlášky zašlete na adresu: Mgr. Jiří Hrabčuk, Kameničky 33, 539 41 a to nejpozději 

10 dní před konáním vzdělávacího modulu. 

 
17. Další informace získáte od organizátora, kterého můžete za tímto účelem kontaktovat na tel. 

724 191 975, nebo mail: jiri.hrabcuk@seznam.cz  

 

18. Po celý pobyt bude panovat pohoda, organizovanost, klid, radost, ale i kázeň a pořádek. Při 

hrubém porušení pravidel pobytu může být klient na zbylý čas vyloučen!!!  

 

19. V případě, že se pěstoun bez dostatečné omluvy /min. 5 dní před konáním vzdělávacího 

modulu/, nedostaví ke vzdělávání, bude mu Naše organizace účtovat storno poplatek ve výši 

100% nákladů na ubytování a s tím služeb spojených, tj. 800,- Kč. za dospělou osobu a 1.100,- 

Kč. za osobu nezletilou.!!! 
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 Závazná přihláška 

2 denní pobyt pro pěstounské rodiny spojený se vzděláváním pečujících osob 

v rámci NRP 

Hlinsko – Středisko volného času POHODA a POHODA COOL 

 Termín:   

Pěstouni: 

Příjmení: …………………………………………   Jméno: …………………………………. 

Příjmení: …………………………………………   Jméno: ………………………………… 

Obec: …………………………   ulice: ……………………………….. PSČ: ………………. 

Datum narození: …………………………………   r.č.: …………………………………….. 

Datum narození: …………………………………   r.č.: …………………………………….. 

Telefon  domů: ……………………………… mail: ………………………………….............. 

Jméno a příjmení dítěte, datum narození, zdravotní pojišťovna: 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ….............................................................................................................................................. 

4. ….............................................................................................................................................. 

 

Název organizace, se kterou mají pěstouni uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče: 

…..................................................................................................................................................

Beru na vědomí, že v případě, že se bez dostatečné omluvy /min. 5 dní před konáním 

vzdělávacího modulu/, nedostavím ke vzdělávání, budu povinen spolku Médea – z. 

s. uhradit storno poplatek ve výši 100% nákladů na ubytování a s tím služeb spojených, tj. 

800,- Kč.za dospělou osobu a 1.100,- Kč.za osobu nezletilou.!!! 

 

Podpis pěstounů:                                                          ………………………………………. 

 

V ……………………….. dne …………………     

 

Souhlasím/nesouhlasím  se zveřejňováním videonáhravek a fotografií sebe a svého 

dítěte/svých dětí z akcí, kterých se bude účastnit se spolkem  MÉDEA – z. s.   

 

       ………………………………………… 


