
PorCeTa, centrum odborného poradenství pro dospělé a děti. Podpora pro rodiny a náhradní rodiny. Smetanova 1284, Tábor  

 

www.porceta.cz 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY, září 2017 - leden 2018 

Přihlašování: nejméně týden předem na tel. 775 361 188 (sms) nebo e-mailem: simonova@porceta.cz 

Hlídání dětí: od 2 do 12 let, nutno nahlásit určitě také minimálně týden předem. Děkujeme. 

 

KDY A KDE CO TO BUDE a PROČ NA TO JÍT  S KÝM SE POTKÁTE 

 
středa 
20. září 2017 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
Pozor - nové místo! 

 
NÁPLŇ PRÁV DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI 
Formy náhradní rodinné péče. Nejčastější právní problémy v dané oblasti. Práva a povinnosti pěstounů a poručníků. Zájem o 
blaho dítěte v náhradní rodinné péči. Kdy a proč může být pěstounská péče ukončena soudem nebo pěstounem.  

 
Náhradní rodinná péče ... co na to zákon 

 
PhDr. Lenka Průšová PhD. 
přednáší na VŠ, zabývá se 
mimo jiné otázkami náhradní 
rodinné péče 
 

 
sobota 
23. září 2017 
od 9.00 hod. 
Tábor 

 
K ČEMU JSOU DOBRÉ RODINNÉ VÝLETY DO PŘÍRODY 
Výlet a společný program pro pěstouny a děti od 5 do 18 let. Získáte inspiraci, dovednosti i zkušenost, co všechno je možné s 
dětmi venku zažít. Sraz v PorCeTě v 9 hod.! Dostanete s sebou malé občerstvení. Doporučujeme batůžek, něco proti dešti, 
dobré boty na výlet do přírody, protože program venku proběhne i v případě méně příznivého počasí. 

Pro všechny, kteří neradi jen sedí 

 
Bc. Denisa Tichá 
pedagožka 
 
 

 
Úterý !!! 
10. října  2017 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
LÁSKA JE VĚC ROZHODNUTÍ (+ 5 JAZYKŮ LÁSKY) 
Věděli jste, že je mnoho způsobů, jak dát dítěti najevo, že ho máte rádi? Ale ne na všechny láskyplné projevy děti 
reagují.  Naučme se hovořit tím jazykem lásky, kterému dítě rozumí a na který "slyší".  
Paní Frantíková je pěstounkou už 27 let a vychovala dvanáct dětí. 

Náměty z dlouholeté praxe pěstounky 

 
Bc. Jana Frantíková, Dis 
sociální pracovnice 
pěstounka 

 
středa 
11. října 2017 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
Pozor - nové místo! 

 
LÁSKA JE VĚC ROZHODNUTÍ (+ 5 JAZYKŮ LÁSKY) 
Věděli jste, že je mnoho způsobů, jak dát dítěti najevo, že ho máte rádi? Ale ne na všechny láskyplné projevy děti 
reagují.  Naučme se hovořit tím jazykem lásky, kterému dítě rozumí a na který "slyší".  
Paní Frantíková je pěstounkou už 27 let a vychovala dvanáct dětí.                  

Náměty z dlouholeté praxe pěstounky 

 
Bc. Jana Frantíková, Dis 
sociální pracovnice 
pěstounka 
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KDY A KDE CO TO BUDE a PROČ NA TO JÍT S KÝM SE POTKÁTE 

 
sobota 
11. listopadu 2017 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
KLUB PRO PĚSTOUNY ... CESTOU PŘÍBĚHŮ 
Příběhy a vyprávění jsou považovány za základní organizující principy člověka pro vnímání, chápání a sdílení vlastní zkušenosti. 
My se s vámi projdeme krajinami, ze kterých vás nohy bolet nebudou. V příbězích se setkáme s osudy jiných lidí. Budou v 
něčem podobné těm našim? 

Klidné sobotní dopoledne pro načerpání dalších sil 

 
Mgr. Radka Šimonová 
Mgr. Zuzana Urbanová 
psycholožky 

 
středa 
29. listopadu 2017 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
Pozor - nové místo! 

 
ZKUŠENOSTI Z JINÝCH PĚSTOUNSKÝCH RODIN 
Pravidelný program každý půlrok s novým obsahem!  
Zváni jsou noví účastníci, vítáni i ti, se kterými jsme se v rámci tohoto programu už setkali. 
 

Budeme si povídat i poslouchat 

 
Mgr. Radka Šimonová 
Mgr. Zuzana Urbanová 
psycholožky 

 
sobota 
2. prosince 2017 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
NÁPLŇ PRÁV DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI 
Formy náhradní rodinné péče. Nejčastější právní problémy v dané oblasti. Práva a povinnosti pěstounů a poručníků. Zájem o 
blaho dítěte v náhradní rodinné péči. Kdy a proč může být pěstounská péče ukončena soudem nebo pěstounem.  

 
Náhradní rodinná péče ... co na to zákon 

 
PhDr. Lenka Průšová PhD. 
přednáší na VŠ, zabývá se 
mimo jiné otázkami náhradní 
rodinné péče 
 

 
sobota 
20. ledna 2018 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
ZKUŠENOSTI Z JINÝCH PĚSTOUNSKÝCH RODIN 
Pravidelný program každý půlrok s novým obsahem!  
Zváni jsou noví účastníci, vítáni i ti, se kterými jsme se v rámci tohoto programu už setkali. 

 
Budeme si povídat i poslouchat 

 
Mgr. Radka Šimonová 
Mgr. Zuzana Urbanová 
psycholožky 

 

Přihlásit se můžou i pěstouni a poručníci, kteří nemají se společností  PorCeTa podepsanou Dohodu o výkonu pěstounské péče. 

Z každého kurzu obdržíte osvědčení podle počtu Vámi absolvovaných hodin. Celý kurz = 6 hodin. Kurz proběhne až při minimálním počtu šesti účastníků. 

V  Táboře: v prostorách společnosti PORCETA, o.p.s., SMETANOVA 1284, TÁBOR (ZA OD DVOŘÁK) 

V Týně nad Vltavou: budova fary, DĚKANSKÁ 220, TÝN NAD VLTAVOU (pozor změna - nové místo!!!) 


