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     NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO PĚSTOUNY A PORUČNÍKY, únor 2019 - červen 2019 

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

 
sobota 
23. února 2019 
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 
27. února 2019 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
PREVENCE ZÁVISLOSTNÍHO CHOVÁNÍ - problémové hráčství, gambling 
Zjistíte, jak a proč děti varovat před hazardním hraním, ať už v prostředí heren nebo on-line. Dozvíte se více o 
preventivním programu pro mládež inspirovaném programem Hra na hraně, který je zaměřený na prevenci 
problémového hráčství, tzv. gamblingu. 

Jak si hrát a proč "nehrát" 

 
Martin Tlapa 
lektor primární prevence 
praxe - práce s dětmi a mladými lidmi 

Mgr. Radka Šimonová 
psycholožka a adiktoložka 
praxe - práce s lidmi s problémy se závislostmi 

 
čtvrtek !!! 
28. března  2019 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
DÍTĚ S ADHD V PĚSTOUNSKÉ PÉČI 
Co je to ADHD? Jak vzniká? Jak se projevuje? Na koho se obrátit při podezření na ADHD? Kdo a jak provádí diagnostiku? 
Jak se dá léčit? Co je to komplexní péče u dítěte s ADHD? Jaké jsou komplikace? Řešení konkrétních situací. 
 

Základní informace, pohled pedopsychiatra, odpovědi na dotazy 

 
MUDr. Pavlína Kristenová 
dětský psychiatr 

 
pátek !!! 
29. března 2019 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
DÍTĚ S ADHD V PĚSTOUNSKÉ PÉČI 
Co je to ADHD? Jak vzniká? Jak se projevuje? Na koho se obrátit při podezření na ADHD? Kdo a jak provádí diagnostiku? 
Jak se dá léčit? Co je to komplexní péče u dítěte s ADHD? Jaké jsou komplikace? Řešení konkrétních situací. 
 

Základní informace, pohled pedopsychiatra, odpovědi na dotazy 

 
MUDr. Pavlína Kristenová 
dětský psychiatr 

 
sobota 
6. dubna 2019 
od 9.00 hod. 
Tábor 
 

 
RODIČOVSKÁ SKUPINA – maximální kapacita 12 účastníků 
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 
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KDY A KDE CO TO BUDE a PROČ NA TO JÍT S KÝM SE POTKÁTE 

 
středa 
17. dubna 2019 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 

 
KNIHA ŽIVOTA 
Kniha života je nástroj a způsob, jak pomůžete dítěti porozumět jeho životnímu příběhu. Může se stát cestou, na které 
dítě laskavě a trpělivě naučíte přijímat sebe a své blízké. Může být pomůckou k hledání odpovědí na otázky identity.  

Praktické ukázky a techniky, jak se dá Kniha života spolu s dítětem vytvořit 

 
Mgr. Helena Kavanová 
metodik v oblasti náhradní 
rodinné péče 

 
pátek - neděle 
3.-5. května 2019 

 
Víkendový pobyt pro pěstounské rodiny na přechodnou dobu. 
Bližší informace obdrží konkrétní rodiny od vedoucího pracovníka náhradní rodinné péče. 

 
Lektorský tým 

 
pátek !!! 
31. května 2019 
od 9.00 hod. 
Týn nad Vltavou 
 

 
RODIČOVSKÁ SKUPINA - maximální kapacita 12 účastníků 
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 

 
sobota 
8. června 2019 
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. Veronika Drdáková 
praxe s dětmi (školy, letní tábory) 

Mgr. Helena Kavanová 
dlouhodobá praxe v oblasti 
náhradní rodinné péče 

 
sobota 
15. června 2019 
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 

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 


