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     NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY, září 2019 - prosinec 2019 

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

 
pátek - neděle 
6. – 8. září 2019 
Mozolov 
 
 

 
Víkendový pobyt pro pěstounské rodiny na přechodnou dobu. 
 

 
Lektorský tým 

 
středa 
25. září 2019 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
VÝVOJ ŘEČI, PORUCHY ŘEČI 
Klinická logopedka se zaměří na správný vývoj řeči a případné odchylky od něj. Můžete se dozvědět, čeho si u dětí všímat, 
kdy vyhledat logopeda a jak s dítětem správně pracovat v domácím prostředí.  Je připravena odpovídat i na konkrétní 
dotazy. 

 
Mgr. Barbora Richtrová 
klinický logoped a terapeut 

 
sobota 
19. října 2019 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
VÝVOJ ŘEČI, PORUCHY ŘEČI  
Během vzdělávání se zaměří na správný vývoj řeči a případné odchylky od něj. Můžete se dozvědět, čeho si u dětí všímat, 
kdy vyhledat logopeda a jak s dítětem správně pracovat v domácím prostředí.  Je připravena odpovídat i na konkrétní 
dotazy. 
 

 
Mgr. Barbora Richtrová 
klinický logoped a terapeut 

 
středa 
6. listopadu 2019 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
SEBEOBRANA (volné pokračování předchozího kurzu) 
Bezpečnost a sebeobrana před nežádoucími jevy v běžném životě, pro začátečníky i pokročilé. 
Obrana vůči agresivnímu chování, ukázky z praxe. 

 
Mgr. Petr Houdek 
andragog 
lektor aktivit pro děti 
instruktor sebeobrany 

 
sobota 
9. listopadu 2019 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
SEBEOBRANA (volné pokračování předchozího kurzu)   
Bezpečnost a sebeobrana před nežádoucími jevy v běžném životě, pro začátečníky i pokročilé. 
Obrana vůči agresivnímu chování, ukázky z praxe.                                                                                                                                                               

 
Mgr. Petr Houdek 
andragog 
lektor aktivit pro děti 
instruktor sebeobrany 
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KDY A KDE 

 
CO TO BUDE a PROČ NA TO JÍT 

 
S KÝM SE POTKÁTE 

 
pátek 
22. listopadu 2019 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
PĚSTOUNSKÁ SKUPINA - ideální kapacita 12 účastníků 
Otevřená skupina pro všechny náhradní rodiče. 
Sdílení a předávání zkušeností z pěstounských rodin. 
 

 
PhDr. Miroslava Horecká 
rodinný poradce 
Mgr. Radka Šimonová 
psycholog 

 
sobota 
23. listopadu 2019 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
PĚSTOUNSKÁ SKUPINA - ideální kapacita 12 účastníků 
Otevřená skupina pro všechny náhradní rodiče. 
Sdílení a předávání zkušeností z pěstounských rodin. 
 

 
PhDr. Miroslava Horecká 
rodinný poradce 
Mgr. Radka Šimonová 
psycholog 

 
středa 
11. prosince 2019 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
HRAVĚ O DĚTSKÉ STRAVĚ 
Fakta a mýty o výživě našich dětí. S pomocí výživové specialistky získáte komplexní pohled na problematiku výživy  
a dozvíte se o současných doporučeních ve výživě dětí. Budete moci zkonzultovat stravovací návyky dětí  
a vyzkoušet si, jak připravit zdravý a chutný jídelníček pro vaše děti. 
 

 
Mgr. Pavlína Pechušková 
výživová poradkyně 

 
sobota 
14. prosince 2019 
od 9.00 hod. 
Tábor 

 
HRAVĚ O DĚTSKÉ STRAVĚ 
Fakta a mýty o výživě našich dětí. S pomocí výživové specialistky získáte komplexní pohled na problematiku výživy  
a dozvíte se o současných doporučeních ve výživě dětí. Budete moci zkonzultovat stravovací návyky dětí  
a vyzkoušet si, jak připravit zdravý a chutný jídelníček pro vaše děti. 
 

 
Mgr. Pavlína Pechušková 
výživová poradkyně 

Vzdělávání zajišťuje HoRfiA, s.r.o. 
Přihlásit se můžou pěstouni a poručníci, kteří mají uzavřeny Dohody o výkonu pěstounské péče s doprovázejícími organizacemi nebo OSPODy z celé ČR. 

Z každého kurzu obdržíte osvědčení podle počtu Vámi absolvovaných hodin. Celý kurz = 6 hodin.  
Kurz proběhne až při minimálním počtu šesti účastníků. Kurzy s omezenou kapacitou jsou naplňovány dle pořadí přijatých přihlášek. 

Hlídání dětí: od 2 do 12 let, nutno nahlásit čtrnáct dnů předem. Děkujeme. 
V Táboře: v prostorách společnosti PORCETA, o.p.s., SMETANOVA 1284, TÁBOR (za OD Dvořák) 

V Týně nad Vltavou: v prostorách klubu Seniorů, budova fary – přízemí, DĚKANSKÁ 220, TÝN NAD VLTAVOU 

 


