
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- prosinec 2018 (+ leden 2019) 

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 

 
čtvrtek ! 
6. září 2018 
od 9.00 hod. 
Tábor 

 
SOCIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ 
Aby vývoj dítěte probíhal bez výraznějších potíží a směřoval k harmonii, je potřeba uspokojovat adekvátně několik základních 
vývojových potřeb. Mimo jiné se dozvíte, jak a proč je pro dítě důležitá podpora, jak u něj budovat pocit bezpečí nebo proč 
potřebuje mít své jasné místo.                              Poutavé a zajímavé povídání energického lektora s mnoha příklady z jeho praxe 

 
PaedDr. Zdeněk Martínek 
speciální pedagog, etoped 
 

 
sobota 
15. září 2018 
od 9.00 hod. 
Tábor 

 
BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ A PRVNÍ POMOC se zaměřením na specifické situace v náhradních rodinách 
Ukázky možných druhů nebezpečných situací při pobytu mezi lidmi a nácvik jejich řešení. 
Teoretická a praktická část první pomoci. První pomoc pro děti. Tísňové volání, aplikace „záchranka“, nácviky.           
                                                                                                                                                              Praktické ukázky a nácviky dovedností 

 
Mgr.et Mgr. Petr Houdek 
andragog 
lektor aktivit pro děti 
instruktor sebeobrany 

 
středa 
19. září 2018 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 

 
BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ A PRVNÍ POMOC se zaměřením na specifické situace v náhradních rodinách 
Ukázky možných druhů nebezpečných situací při pobytu mezi lidmi a nácvik jejich řešení. 
Teoretická a praktická část první pomoci. První pomoc pro děti. Tísňové volání, aplikace „záchranka“, nácviky.           
                                                                                                                                                              Praktické ukázky a nácviky dovedností 

 
Mgr.et Mgr. Petr Houdek 
andragog 
lektor aktivit pro děti 
instruktor sebeobrany 

 
sobota 
6. října 2018 
od 9.00 hod. 
Tábor 

 
RODIČOVSKÁ SKUPINA 
Role pěstouna. Role rodiče. V čem jsou stejné a kde se rozcházejí. Tentokrát se zaměříme na roli rodičovskou. Co nás v ní 
trápí, co nám dělá radost. Jak komunikujeme s našimi dospělými dětmi (často rodiči dětí, které máme v náhradní péči), co se 
daří, co bychom chtěli zlepšit a jak to udělat.                                                                                                              Sdílení, rady, pomoc                                                                                                                                                                          

 
PhDr. Miroslava Horecká 
rodinný poradce 
Mgr. Radka Šimonová 
psycholog 

 
středa 
17. října 2018 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 

 
ZKUŠENOSTI Z JINÝCH PĚSTOUNSKÝCH RODIN – tentokrát na téma: RADOSTI A STRASTI SPOJENÉ S JÍDLEM 
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 

 

 



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

 

www.porceta.cz 

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

 
čtvrtek ! 
22. listopadu 2018 
od 9.00 hod. 
Tábor 

 
UMÍME PŘEDEJÍT ŠIKANĚ DÍTĚTE? JAK JI VČAS ZACHYTIT A ŘEŠIT? 
Jak je možné postupovat při prvních znacích šikany. Jak vyhodnotit závažnost situace - co je konflikt, škádlení, šikana. Možné 
postupy řešení jednotlivých situací, praktické příklady. Jak zvýšit odolnost dítěte vůči projevům rizikového chování jeho 
spolužáků.                                                                                                                                Informace z praxe, odpovědi na Vaše dotazy 

 
Ing. Monika Pýchová 
metodik prevence rizikového 
chování, PPP Tábor 

 
čtvrtek ! 
29. listopadu 2018 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 

 
UMÍME PŘEDEJÍT ŠIKANĚ DÍTĚTE? JAK JI VČAS ZACHYTIT A ŘEŠIT? 
Jak je možné postupovat při prvních znacích šikany. Jak vyhodnotit závažnost situace - co je konflikt, škádlení, šikana. Možné 
postupy řešení jednotlivých situací, praktické příklady. Jak zvýšit odolnost dítěte vůči projevům rizikového chování jeho 
spolužáků.                                                                                                                                Informace z praxe, odpovědi na Vaše dotazy 

 
Ing. Monika Pýchová 
metodik prevence rizikového 
chování, PPP Tábor 

 
sobota 
8. prosince 2018 
od 9.00 hod. 
Tábor 

 
KNIHA ŽIVOTA 
Co je to „kniha života dítěte“. K čemu slouží, co by v ní mělo být.  
Praktická část:  Vyzkoušíte si, jak na knize (později s dítětem) pracovat. Obdržíte praktický návod a vytvoříte si základní 
portfolio.                                                                                         Bude se tvořit, nezapomeňte si, prosím, brýle  ; pomůcky obdržíte 

 
Bc. Veronika Drdáková 
arteterapeut 
PhDr. Miroslava Horecká 
rodinný poradce 

 

                    PŘIPRAVUJEME - LEDEN 2019 

 
sobota 
12. ledna 2019 
od 9.00 hod. 
Tábor 

 
ZKUŠENOSTI Z JINÝCH PĚSTOUNSKÝCH RODIN - tentokrát na téma: RADOSTI A STRASTI SPOJENÉ S JÍDLEM 
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 


