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OBJEDNÁVKA č. 0629/2020/EP/0

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692
Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:
Odbor:

Dodavatel

IČ: DIČ:

Slavíčkova 417/12
63800 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Objednáváme u Vás:

lektorské zajištění akreditovaného kurzu „Úvod do mapování potřeb a názorů dětí v rodině procházející krizí“ pro 160 osob
v rámci projektu „Zvyšování efektivity a podpora využívání n
kraj?, reg. Číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010306:

Místo konání:

ástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském

v prostorech hotelového zařízení v rámci Moravskoslezského kraje.
Cena vzdělávacího programu: 10.000,00 Kč = lden ( 6vyučovacích hodin)

8Počet školících dní:
Termíny:

Prostory a občerstvení v rámci kurzu zajištuje odběratel.

9. 9. —10. 9. 2020 a 7.10.— 8.10. 2020,11. - 12.11.2020 a 25. 11. - 26. 11. 2020

Cena zahrnuje realizaci kurzu včetně přípravy a souvisejících nákladů.

Na faktuře prosím uved't :
Fakturujeme Vám dle objednávky č. 0629/2020/EP/0 a název projektu „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů
systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“,
spolufinancován z prostředků ESF v rámci Operačního pro

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: záři—listopad 2020

Přílohy: č. 1—Specifikace objednávky

UPOZORNĚNÍ:

reg. číslo: CZ.O3.2.63/0.0/0.0/15_007/0010306, který je
gramu Zaměstnanost a státního rozpočtu.

Úhrada faktury se provádí 30„ kalendářní den od data doručení faktury.
Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v 5 2odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., ostřetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředan správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM 80 000,00 Kč

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 182-1650676349/0800

Datum: 21 ,O7. ZUZU

.



OBJEDNÁVKA č. 0629/2020/EP/O



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Příloha č. 1 Objednávky č. 0629/2020/EP/0

Specifikace objednávky

Akreditovaný vzdělávací program (MPSV ČR)

„Úvod do mapování potřeb a názorů dětí v rodině procházející krizí“,

Cíle vzdělávacího programu:

Kurz se zaměřuje na rozvoj znalostí, kterých může sociální pracovník využít, aby efektivně a

bezpečně zjistil, jaké jsou aktuální individuální potřeby a názory dítěte či dětí v rodině, která

se ocitla v krizové situaci, jež může být způsobena rozvodovým procesem, propadem finanční

stability rodiny, závažnou nemocí či jinými faktory na straně kteréhokoliv člena rodiny. Rozvíjí

schopnost přizpůsobit či vytvořit podmínky pro to, aby děti mohly být individuálně

podporovány během rodinných krizí.

Absolvent se následně orientuje v základních pojmech vztahujících se kvývojovým stádiím

rodiny a jejím typickým krizovým obdobím. Dále rozumí propojení specifických vývojových

potřeb dětí a daného věkového období. Orientuje se v nejtypičtějších projevech

nedostatečného naplňovánítěchto potřeb. Má základní představu o tom, jak zmapovat

zdroje, které by rodina v krizi mohla využít jako podpůrné.

Obsah vzdělávacího iednodenního programu

Sociologický koncept rodiny a změn, kterým čelí. Srovnání modelu tradiční a současné rodiny,

rodičovských rolí a rozdílných mechanismů, které rodiny používají při zvládání krizí.

Matrimoniologické poznatky o stádiích vývoje rodiny. Ontogenetická psychologie dětského

věku, vývojová stádia a jejich základní specifika spojená s naplňováním různorodých potřeb a

nejčastějšími projevy deprivace spolu s mapováním možné nápravy.

Rozsah vzdělávacího programu: 1 den / 6 vyučovacích hodin (1 hodina : 45 min), 20 osob

Celkový rozsah: 8 vzdělávacích dnů, každý pro 20 osob, tj. 160 osob

Lektorské zajištění

Cena vzdělávacího Počet školicích dní Cena celkem v Kč Sazba DPH v % Cena zakázky
programu v Kč bez bez DPH celkem v Kč
DPH / 1den včetně DPH
10 000,- 8 80 000; O% 80 000,—



-

Předmět: FW: FW: Objednávka č. 0629/2020/EP/O

From:

Sent:
To:
Cc:
Subject: Re: FW: Objednávka č. 0629/2020/EP/0

Dobrý den

dovoluji si touto cestou potvrdit, že jsem obdržela pozvánku na podzimnívzdělávání, počítám se všemi dohodnutými
termíny a budu se těšit na viděnou.

S pozdravem


